REGIONAINA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Załącznik nr 3 do SWZ
PROJEKFOWANE POSTANOWIEMA UMOWY ( PPU)

zawarta w dniu

2021 r. w Krakowie, pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
NIP: 67623 87 006, Regon: 120803536,
reprezentowaną przez:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

—

Pana Rafała Rosteckiego

zwanym w dalszej części Umowy: Zamawiającym
a

zwanym w dalszej części Umowy: Wykonawcą
o treści następującej:
INTERPRETACJA
1.

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr I Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
3) Załącznik ur 2 Oferta Wykonawcy z dnia
r.;
4) Załącznik nr 3 Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) 3) w
stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia
zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają
wplywu na interpretacje niniejszej Umowy.
-

-

-

2.

3.

—

oŚWiaCZENIA STRON
1.

Oświadczenia Zamawiającego
1) Umowa została zawarta w oparciu o dokonany wybór oferty Wykonawcy w
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) zwanej dalej zwanej dalej „ustawą pzp”,
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: CH.082.12.2021.MW).
2) Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr
POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunk6w i siedlisk chronionych w
ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
—
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2.

Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014—2020.
Zamawiający
jest uprawniony do przeprowadzenia realizacji usługi w zakresie przedmiotu
3)
niniejszej Umowy.
4) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej
Umowy.
Oświadczenia Wykonawcy
1) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne
doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu umowy, a także dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy.
2) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie
upadłościowe, likwidacyjne lub ukladowe oraz że wedlejego najlepszej wiedzy nie istnieją
żadne okoliczności mogące mieć wplyw na wszczęcie takich postępowań.
PRZEDMIOT UMOWY

2.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usiugi, obejmującej zadanie pn.: „Dostawa i
i;ionlaż pktków śniegowych na dachach 4 obiektów”
W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać uslugę w postaci dostawy i
montażu płotków śniegowych na 4 obiektach z wymienionymi pokryciami dachowymi (blacha
miedziana) jako montaż systemowego kompletnego plotka rurowego skiadającego się z 2-ćch rur
aluminiowych, montowanego przy pomocy odpowiedniego uchwytu na dachu spadzistym do
miedzianych rąbków stojących pionowych we wskazanych poniżej obiektach:
a) Zadanie nr 1: dostawa i montaż płotków śniegowych 4V linii równoległej do linii rynien na
dachu pokrytym blachą miedzianą wraz z orynnowaniem w kościele pw. św. Łukasza Apostoła w
Izbach (38-313 Izby, Izby 35),
b) Zadanie nr 2: dostawa i montaż plotków śniegowych 4V linii równoleglej do linii rynien na
dachu pokrytym blachą miedzianą wraz z orynnowaniem w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i
Męczennika w Szczawnicy ( Ul. Jana Wiktora la, 34-460 Szczawnica),
c)Zadanie nr 3: dostawa i montaż plotków śniegowych w linii równoległej do łinii rynien na dachu
pokrytym blachą miedzianą wraz z orynnowaniem w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa we Florynce (Florynka 58, 33-332 Florynka),
d) Zadanie nr 4: dostawa i montaż plotków śniegowych w linii równolegiej do linii rynien na dachu
pokrytym blachą miedzianą wraz z orynnowaniem w kościele pw. św. Kosmy i Damiana w
Wojkowej (33-370 Muszyna, Powroźnik 50),

3.
4.

5.
6.

Wykonanie tych prac nie może wiązać się z naruszeniem gwarancji na wykonane już prace
remontowe poszycia dachowego na ww. obiektach.
Dla Zadania nr 1,3,4 Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie konieczność uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego w Delegaturze WUOZ Nowy Sącz, dla Zadania nr 2 Wykonawca
powinien uwzględnić w ofercie konieczność uzyskania opinii konserwatorskiej w Delegaturze
WUOZ w Nowym Targu.
Wykonanie usługi podlegać będzie nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot
upoważniony przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy
Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ).
-
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Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamówienia
b) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, w-spółczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii
Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami
przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż
ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z
zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.
8. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy fizyczni wykonujący podstawowe czynności techniczne,
takiejak: montowanie urządzeń i sprzętu, kwalifikowani jako pracownicy fizyczni będą zatrudnieni
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie
Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 6, w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika w terminie
3 dni od daty otrzymania wezwania.
10. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust.
6, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy
uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę,
w szczególności zanonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, czy też wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunków
zatrudnienia określających imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu.
7.

—

-

-

PODSTAWOWE OBOWIAZM STRON

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy;
2) współdziałanie z Wykonawcą na w toku realizacji niniejszej Umowy;
3) przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rękojmii gwarancji;
4) wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;
2) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału ludzkiego
oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,
3) prowadzenie wszystkich rodzajów prac przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką
budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień
przez osoby wykonujące prace
Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac
wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem
—
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3.
4.
5.

6.

Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w
razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim
postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu
Umowy;
4) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na
jakość lub termin zakończenia prac;
5) niezwloczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach;
6) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwoleń lub pozwoleń wymaganych prawem, od
właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt;
7) przestrzeganie wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umożliwianie
wystawiającym je władzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu prac. Ponadto powinien
umożliwić wlaściwym władzom udzial w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże
udział właściwych wladz w tych testach nie zwałnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy;
8) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt wszelkich środków zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących i uniknąć
powodowania tam jakichkolwiek zaklóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z
tytulu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez wlaściciełi posesji czy budynków
sąsiadujących z terenem prac w zakresie, wjakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia
czy szkody.
Wykonawca zorganizuje miejsce prac na wlasny koszt.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obciążony
kosztami a%yarii oraz kosztami wynikającymi z przerw w eksploatacji.
W trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia miejsca oraz prowadzenia prac w sposób nie
zakłócający bieżącego funkcjonowania obiektu remontowanego oraz obiektów w
sąsiedztwie, oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób w nich przebywających
lub z nich korzystających,
2) prace na obiekcie sakralnym nie mogą być realizowane w niedzielę i święta, gdyż w te dni
muszą być udostępnione wiernym,
3) wykonywania prac w możliwie cichy i efektywny sposób, aby nie niepokoić przebywających
na strychach obiektów będących pod ochroną nietoperzy,
4) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dła personełu Wykonawcy.
5) dbałości o utrzymanie ładu i porządku w miejscu prac, o schłudnyjego wygląd na zewnątrz,
6) po zakończeniu wykonywania usługi uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w
terminie odbioru uslugi.
Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz
osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac,
2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do prac, materialów
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z wykonaniem uslugi podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,
3) szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.
4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu i wykonawstwo prac pożarowo
niebezpiecznych,
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5)
6)

szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem wskutek
prowadzenia prac,
niewłaściwe zabezpieczenie terenu oraz dopuszczenie na ten teren osób nieupoważnionych.

*
TERMIN

2.
3.
4.

6.

7.

8.

Termin protokolarnego przekazania terenu prac wynosi do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot niniejszej umowy w okresie do dnia 31
sierpnia 2021 roku, w tym przystąpić do realizacji prac niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu prac do momentu ostatecznego rozliczenia
umowy).
Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz z terenem
prowadzenia prac i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie
terminu realizacji umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia.
Prace objęte są 24 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu
odbioru końcowego i przejęcia zakresu prac przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone
podpisaniem (bez uwag) pmtokołu odbioru końcowego dla całości usługi.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w 1
niniejszej Umowy. Okres gwarancji jakości
rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości prac przez Zamawiającego, co
zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie zakresu umowy.
KIEROWANIE PRACAMI
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi niniejszą
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane
przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowianą, wiedzą techniczną oraz
obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie
przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace—
Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne
umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

*
NADZÓR

2.

3.

W trakcie realizacji przez Wykonawcę prac Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru
przyrodniczego następującą osobę
W ramach nadzoru przyrodniczego osoba, o której mowa w ust. 1 może zgłaszać istotne uwagi dla
prawidłowego wykonania poszczególnych prac pod kątem zgodności przebiegu praz z głównym
celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy, przestrzeganiem właściwych terminów prac, które to
uwagi Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. Ponadto, osoba sprawująca nadzór
przyrodniczy uprawniona będzie również do:
1) kontrolowania oraz konsultowania jakości i przebiegu prac,
2) wskazywania korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań,
3) wstrzymania prac, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru
prac.

S

WYNAGRODZENIE
1.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 3 strony ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto
PLN (słownie złotych:
) powiększone o 23 % podatek
VAT
PLN (slownie złotych
)„ co
łącznie stanowi kwotę brutto
PLN (słownie złotych:

2.

Wynagrodzenie obejmuje pełne wykonanie przedmiotu umowy na podstawie: dokumentacji
przetargowej, uzgodnień, opinii, opisu przedmiotu zamówienia, w tym postanowień umowy.
Uwzględnia ono również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające
wpływ na wysokość wynagrodzenia, w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz
podwykonawców wymaganych usług i dostaw, a także obejmuje wszystkie koszty związane
z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia, wszelkie opłaty,
narzuty, podatki, cia itp.,

).

PŁATNOŚCI

2.

3.

3.

4.

8 niniejszej umowy, platne będzie
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w
jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całości
prac, w oparciu o protokół końcowego odbioru.
Faktura powinna zawierać oznaczenie, że „Prace/usługa wykonane/a zostaly/a w ramach projektu
nr.: POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w
ramach sieci Natura 2000w Małopolsce”.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
* 10
ODBIORY
Wszystkie odbiory prac dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej. Dla dokonania ww. odbioru, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu i osobie świadczącej nadzór przyrodniczy niezbędne dokumenty, a w
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dotyczące materiałów odbieranego zakresu
prac.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu
gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia montażu.
Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale osoby świadczącej
nadzór przyrodniczy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu
zwioki,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,
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jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu prac zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zw-loki.
5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokół końcowego odbioru.
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia w-ad stwierdzonych przy odbiorze po upływie okresu
gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o których mowa w 12 ust. 3 niniejszej umowy.
11
GWARANCJA JAKOŚCI
-

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7,

8.
9.

Wykonawca odpowiedzialny będzie tytułem rękojmi za wady przez okres 24 miesięcy od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający może
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji
jakości.
Niezależnie od treści zapisu ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu
gwarancji jakości na przedmiot dostawy wraz z robocizną na okres
miesięcy1, biegnącej
od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w
terminie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, co zostanie
poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości zamówienia.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do;
1) nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiającym,
2) zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w
szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej spraw-ności technicznej.
Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili
dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe
z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że
wady te ujawnią się wciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za w-ady.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w” terminie do 7 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w
określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo
dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem
prawa do naliczania kaiy umownej.

Wskazać zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

*

1.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę
(slownie
złotych:

2.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósl ustaloną w ust. I kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie
Niedopelnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od
czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i
wysokościach jak niżej:
1) 80% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
2) 20% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunąl w terminie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uplywem okresu gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych
wad.
13
KARY UMOWNE

).

3.

4.

1.

1 Strony ustalają, że Zamawiający będzie mógl naliczyć Wykonawcy kary umowne w
następujących przypadkach:
a) w przypadku zwloki w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1
Umowy w wysokości 0,01 % lącznej ceny brutto określonej w 8 ust. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki,
b) w przypadku naruszenia obowiązków umownych określonych w niniejszej umowie
w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w 6 ust. 1 za
każdy przypadek takiego naruszenia,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z winy drugiej strony
20%
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w 8 ust. 1.
Łączna suma kar, o których mowa w ust.1 nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia, o
którym mowa w 8 ust. 1 umowy
Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia, a wysokość tych
kar i termin zapłaty ustalany będzie przez Zamawiającego w nocie księgowej.
Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, tzn. Wykonawca wyraża zgodę
na kompensatę wzajemnych rozliczeń.
Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupelniającego na
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania calego przedmiotu
umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
—

-

—

2.
3.
4.
5.

6.
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15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

2.

3.

4.

5.

6.

2.

3.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.
Zamawiający może również rozwiązać umowę w każdym czasie jej obowiązywania z winy
Wykonawcy w szczególności jeżeli:
a) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego
wezwania do wykonywania zobowiązań umownych prawidłowo, ze wskazaniem w wezwaniu
stwierdzonych nieprawidłowości I sposobu prawidłowego wykonywania zobowiązań
umownych, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odebrania pisemnego wezwania, nadal nie
wykonuje swoich zobowiązań umownych prawidłowo zgodnie z treścią wezwania;
b) Wykonawca narusza przepisy prawa;
c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z
przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.
Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy lub
rozwiązania umowy może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego
informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie lub rozwiązanie.
Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie i niniejsza
umowa nie jest uważana za niezawartą, a strony nie zwracają sobie nawzajem otrzymanych
świadczeń/usług, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafli. Rozwiązanie ma skutek od chwili
złożenia oświadczenia o rozwiązaniu drugiej stronie i niniejsza przestaje obowiązywać na
przyszłość.
Za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia (część przedmiotu zamówienia) do dnia
odstąpienia lub rozwiązania, Wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające stosunkowo
ilości wykonanego przedmiotu zamówienia.
W terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rozwiązania urnowy
strony sporządzą protokół wykonanych prac i ich odbioru/wykonanej części umowy i ustalą
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
* 14
SitA WYŻSZA
Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą
traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały
jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.
Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości,
które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie
można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu
przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych boków dla uniknięcia takich
wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary,
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy
trwający dłużej niż 5 dni.
Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu
swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.
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* 15
ZMIANA UMOWY
1.

Zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić za
zgodą Stron w Formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem procedury
określonej w ust. 2 8 poniżej.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:
a) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części
—

2.

3.

4.

zamówienia,
b) rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres
przedmiotowy umowy,
c) zmiany kolejności i terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu
wykonania umowy,
d) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem uslug przy zachowaniu
wymogówjakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,
e) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i
możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków platnoi,
1) zmiany wynagrodzenia.
Strony zastrzegają możliwość zmiany treści urnowy w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności:
a) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można bylo przewidzieć w chwili
zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;
b) w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w planie
finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnień z instytucją finansującą
zadanie;
c) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
lub zaleceń Instytucji, która przyznala środki na współfinansowanie zamówienia na usługę lub
zmian i wytycznych instytucji przyznających środki na dofmansowanie na nowe projekty;
d) w przypadku wystąpienia „sily wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Sila wyższa”
oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy,
którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość wywiązania się z umowy wjej obecnym brzmieniu;
e) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu
realizacji jakiegokolwiek elementu dostaw;
f) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, spolecznych, sytuacji pogodowej, niejest możliwe
wykonanie poszczególnych czynności celem prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, lub
gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego
przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu
niniejszej umowy;
g) w przypadku gdy wymagana jest zmiana wskutek wydłużenia się postępowania w sprawie
zamówienia publicznego,
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień
zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie
miala wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
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d)

1.
2.
3.
4.

5.

opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania umowy.
18
POSTANOWWMA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy pzp oraz Kodeksu
Cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego ijeden dla Wykonawcy.
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie można przenieść na osoby trzecie żadnej
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Kompletna oferta Wykonawcy,
b) Opis przedmiotu zamówienia,
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

ZAM4 WIAJĄCY

WYKONA WCA
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