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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