Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składnia ofert

Wzór Projektu umowy

Umowa Nr ITK.272 ..… 2021
na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
zawarta dnia ..................................... 2021 r., pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, NIP: 731 196 27 56, REGON: 472057715, które reprezentuje Grzegorz
Mackiewicz – Prezydenta Miasta Pabianic, zwane w dalszej części umowy
„Zamawiającym”
a
w przypadku osoby prawnej:
(nazwa spółki) z siedzibą: (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji), NIP ..…,
REGON …..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ….…., … Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………., kapitał zakładowy:
…... zł, wpłacony w całości, którą reprezentuje/ą (imię, nazwisko i stanowisko osoby
zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
i łącznie zwanych „Stronami”
w przypadku osoby fizycznej:
(imię i nazwisko przedsiębiorcy) prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej pod firmą (nazwa firmy identyczna z wpisem do CEIDG), z siedzibą: (kod pocztowy,
miejscowość, ulica i numer posesji) NIP …., REGON …., zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą”
i łącznie zwanych „Stronami”
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 tys. zł.
§1
1.

Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy PCK w Pabianicach”.

2.

Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

3.

Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych
i technicznych i innych czynności niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót
budowlanych.

4.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały
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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 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.
5.

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, 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, a także
wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

6.

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

7.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją
wykonanej już infrastruktury, do której należy nawiązać oraz miejscem prowadzenia
robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.

8.

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.
§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1.

2.

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące:
1)

opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich
uzgodnień (w tym zatwierdzenia przez Zamawiającego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie
do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wykonawczego – do 90 dni od
podpisania umowy;

2)

zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – 120 dni od
podpisania Umowy;
Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego.
§ 3. Wynagrodzenie

1.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł netto
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………)
w tym:
a) prace projektowe:
netto ……………………………………….……………………………….…………………… zł
podatek VAT w wysokości …………….………………………….…………………… zł.
brutto ……………………………..……………………………………….…………………… zł
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b) roboty budowlane:
netto ……………………………………….……………………………….…………………… zł
podatek VAT w wysokości …………….………………………….…………………… zł.
brutto ……………………………..……………………………………….…………………… zł

1.

2.

4.

5.
6.

1.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które
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.
W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
3.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle Programem Funkcjonalno
Użytkowym realizowane będą w wyniku zmiany umowy. W takim przypadku ceny robót
dodatkowych zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału
obowiązującego, w którym zaszła konieczność ich wykonania (jako średnie dla
województwa łódzkiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich
wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte
w odpowiednich pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNRach, podstawę tę będą stanowić normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie na
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez 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.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
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
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po zakończeniu inwestycji, zgodnie
z kwotami, ujętymi w Formularzu ofertowym:
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)

budowa oświetlenia.
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2.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisane przez wskazanego przedstawiciela
Zamawiającego Protokołu 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.

Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez
wymaganych dokumentów, będzie zwracana bez obowiązku płatności.

6.

Faktura wystawiona będzie 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.

Faktura płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Odbioru Końcowego 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.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturze 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. Zamawiający będzie realizował płatności
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki bankowe
zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim.

9.

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający
wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2
pkt 4 tej ustawy. Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej do niniejszej umowy, faktura taka będzie uznana za nieskutecznie
doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny
sposób, tj. osobiście do Biura Obsługi Interesantów Zamawiającego albo też za
pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się
doręczaniem przesyłek (kurierem).

10.

Środki na realizację niniejszej umowy zabezpieczono w budżecie Miasta Pabianice –
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na rok 2021 w dz. 900 rozdz. 90015,
§ 6050.

11.

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
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wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę
z wierzytelności 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

Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie.
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 dla każdej z części.
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.
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 7 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
1.
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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.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać zrealizowane poprzez
ustanowienie zastawu, hipoteki, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie,
dobrowolne poddanie się egzekucji.
14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie ubezpieczeniowej lub gwarancji
bankowej z określoną datą ważności, wykonawca przed podpisaniem aneksu od umowy
przedłużającego termin wykonania zamówienia jest zobligowany do przedłożenia
nowego dokumentu lub aneksu do dokumentu pierwotnego lub wniesienia
zabezpieczenia przelewem na okres uwzględniający nowy termin realizacji zamówienia.
§ 6 Solidarna odpowiedzialność1
(nie dotyczy)
§ 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).2
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)

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

dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę

2Jeżeli

z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć
podwykonawcy (podwykonawcom).
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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
podwykonawcy,

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. 1 pkt 30 i 31 umowy

8)

kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.

nie

zawiera

wysokości

wynagrodzenia

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.
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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.
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. 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.
20. 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.
21. 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,
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.
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22. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie
należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności
zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.
23. 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.
24. 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 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
25. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24, obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
26. 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.
27. 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:
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.
28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
29. 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.

2.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy dla realizacji robót w terminie 3 dni
roboczych od wystąpienia Wykonawcy w którym przedstawi prawomocne zgłoszenie
robót lub pozwolenie na budowę, 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.
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 Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………………
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………….;

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 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.
§ 10. Projektowanie
Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym.
§ 11. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które
są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać
swoje świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu
trudniącego się profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej
Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1)
zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2)
niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych
etapów lub całości Umowy;
3)
uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę
własną lub żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz
przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od
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dnia, w którym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia;
4)
uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich
rozwiązań zamiennych;
5)
ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót
przed zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt;
6)
zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej
i sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

w zakresie

realizacji

zadania

7)
w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania
przed organami administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń
i dokumentów związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego,
8)
zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po
wykonaniu robót budowlanych wszelkich zabezpieczeń, zaplecza technicznego itp.;
9)
zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych
przed dewastacją i dostępem osób postronnych;
10) realizowania
i przechowaniem;

dostawy

materiałów

i

urządzeń,

łącznie

z

transportem

11) stosowania materiałów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujących wymaganą trwałość
wykonanych robót;
12) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel
Zamawiającego;
13) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi
robotami;
14) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji,
dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie;
15) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót
budowlanych;
16) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
17)
przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami
umożliwiającymi użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły pomiarów,
atesty);
18) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących
z terenem budowy;
19) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia;
20) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego; dokumenty
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należy przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią
wniosku do właściwego ośrodka geodezji,
21) użycia do Wykonania zadania materiałów w I gatunku jakościowym i wymiarowym
oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz
innymi obowiązującymi przepisami;
22) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do
dokumentów, w tym dokumentów 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 60 miesięcy licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.

Okres GWARANCJI na zamontowane oprawy wynosi 120 miesięcy licząc od dnia zakupu
na inwestycję (zakup nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych).

3.

Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi 24
miesiące.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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.

8.

W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do
powiększenia się szkody.

9.

Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
12. 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.
13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
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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.
15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalności.
16. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne
czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji.
17. 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 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.
18. 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.
19. 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.
20. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa
w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
21. 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.
§ 13. 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. Wynagrodzenie za
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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) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci

lokalnej Zamawiającego;
2) korzystania z utworu przez Zamawiającego;
3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części

jakimikolwiek środkami 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 których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową,

elektroniczną i wizualną;
7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieci internetowej;
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.
§ 14. Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy.

2.

Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji robót budowlanych oraz
przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu
próbnego).
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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.

Ewentualne 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 z winy Wykonawcy.
§ 15. Odbiory

1.

2.

Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1)

odbiór dokumentacji projektowej;

2)

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;

3)

odbiór końcowy.

W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:
1)

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację
projektową do akceptacji przed podjęciem dalszych procedur. Zamawiający
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zaopiniuje przedłożony projekt.

2)

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez
Zamawiającego czynności odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentację
projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru
dokumentacji projektowej.

3)

Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest
protokół odbioru dokumentacji projektowej.

4)

Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej
umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy.

3.

Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

4.

Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy.

5.

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

6.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie
7 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi
najpóźniej w 5 dniu roboczym od licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
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7.

Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu następujące dokumenty w jednym egzemplarzu:
1)

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
robót, potwierdzoną przez Kierownika Budowy wraz z oświadczeniem
Kierownika Budowy wymaganym przepisami prawa budowlanego,

2)

oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności
i o kwocie wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody
zapłaty.

8.

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.

9.

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

10. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
11. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego
uznania:
1)
2)

może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,
może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad
w okresie rękojmi,
12. 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.
13. 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.
§ 16. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze
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.
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:
5)

zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy lub w zakresie
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terminu pośredniego o więcej niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu
dodatkowego do spełnienia świadczenia;
6)

w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia
stwierdzonych uchybień mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego
terminu;

7)

konieczności
wielokrotnego
dokonywania
bezpośredniej
zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy;

8)

jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,
zgłoszony zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego
Wykonawcy;
9) Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30
dni od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
10) 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.
§ 17. Kary umowne
1.

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych
bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

2.

Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar
umownych:
1)

za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy;

2)

za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi,
w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub
uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;

3)

za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

4)

w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10%
niezapłaconej należności,

5)

w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2%
niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie,

6)

z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu
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jej zmiany w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek,
7)

z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 PLN za
każdy przypadek,

8)

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty – w wysokości 0,1 % kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

9)

za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 PLN za każde zdarzenie.

10) Strony postanawiają, że maksymalna wysokość kar umownych wyniesie 30%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
11) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 18. Zmiany Umowy
1.

Umowa może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

1.

w zakresie terminu wykonania umowy:
a.

w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych
rozstrzygnięć
uprawnionych
organów;
nieprzewidywalnych
(tj. niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę) lub
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn
technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy –
odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych
okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót,

b.

przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych
uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych
lub błędnie oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio
o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

c.

przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym,
uniemożliwiających
prowadzenie
projektowania lub robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie
rozwiązania przez Zamawiającego,

d.

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów
przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po
stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów ustawowych,

e.

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w
odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z okoliczności po
stronie Wykonawcy – o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających
z przepisów prawa,

f.

odkrycia

zabytku

archeologicznego,

wprowadzenia
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przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy
niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków fizycznych, to jest takich
warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno
o charakterze naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając
skażenie gruntów, znacząco odmienne warunki geologiczne lub
wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,
g.

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 2), może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
powodujących
ze
względów
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie
dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych –
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile
trwało ich wstrzymanie;

h.

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron,
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia
w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

i.

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło
z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót
budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

j.

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami
zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami
zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu
realizacji;

k.

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności
wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujących
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
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nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji
przez właściwe organy,
l.

przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1 i 2), może 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 które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania.

m.

przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym
z konieczności wykonania robót dodatkowych,

n.

przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych
i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na
dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy;

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy:

2.

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;

c

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 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);

d

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;

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych,
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innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod warunkiem, że:

3.

e

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;

f

przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały
wycofane z produkcji.

Ponadto 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 2020 r poz. 2207). 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 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.
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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
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
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wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 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 dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 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.
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.
§ 19. 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.
§ 20. Postanowienia Końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy 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; email: IOD@um.pabianice.pl.

5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu od
rygorem nieważności.

6.

Załączniki stanowią integralną część umowy.
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7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego).
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).
Oferta wykonawcy.
Oświadczenie podwykonawcy.
Oświadczenie dalszego podwykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy Nr ITK.272 ….. 2021 z dnia …………….. 2021 r.
………………….., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OŚWIADCZENIE
Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Miasto Pabianice z
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..………………………………………………………………………..)
za prace wykonane w okresie od ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..……………
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do umowy Nr ITK.272…..2021 z dnia …………….. 2021 r.
………………., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE
Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. Miasto Pabianice z
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………….)
za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: ………………………………………………
podatek VAT: …………………………………..
brutto: …………………………………………….
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia
………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………
(podpis)
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