PN-22/2019
Umowa wzór

UMOWA
zawarta w Mikołowie dnia
zamówień publicznych”, pomiędzy:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo

Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347 reprezentowaną
przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa
Zastępca Burmistrza Miasta – Mateusz Handel
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
.................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w oparciu
o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie:
Kody CPV:
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie przedszkolnych obiektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola
nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej.
Inwestycja będzie wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
1. Zakres zamówienia:
- wykonać opracowanie projektowe na adaptację polegającą na przebudowie
z rozbudową przedszkola oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowę
- rozebrać elementy istniejącego budynku kolidujące z nowymi rozwiązaniami
przedszkola wraz z wywozem i utylizacją odpadów
- wybudować nowy budynek przedszkola z wyposażeniem urządzeń i mebli
technologicznych bloku żywieniowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
administracyjnej pozwolenia na użytkowanie
- wymienić ogrodzenie
wykonać zagospodarowanie działki z chodnikami, tarasami, dojściami,
oświetleniem zewnętrznym oraz wykonaniem nowego placu zabaw i zieleni
niskiej
Nowo przeprojektowany obiekt będzie pełnił funkcję przedszkola w Mikołowie,
ul. Kownackiej 1. Teren projektowanej inwestycji obejmuje działkę oznaczoną
symbolem 2443/84 obręb Mikołów. Działka o powierzchni 7223,0 m 2 zlokalizowana
jest przy ulicy Kownackiej 1. Teren zagospodarowany budynkiem przedszkola
publicznego nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z funkcją obiektu.
Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
Przewiduje się adaptację polegającą na przebudowie z rozbudową budowę budynku
przedszkola jednokondygnacyjnego modułowego w technologii tradycyjnej
z rozbudową o salę wielofunkcyjną do zajęć ruchowych i gimnastycznych.
Przedszkole ma być publiczne 6-cio oddziałowe parterowe o powierzchni zabudowy
ok 1255,0 m2. Przewiduje się sześć sal zajęciowych dla oddziałów max 25
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osobowych (150 dzieci), gdzie każda sala zajęć ma być z zapleczem sanitarnym
i magazynkiem stanowiąca jeden moduł stanowiący oddylatowany segment
połączony komunikacyjnie i funkcjonalnie. Należy przewidzieć możliwość
w przyszłości o rozbudowę następnego modułu (czyli jednej sali zajęć z zapleczem
sanitarnym i magazynkiem na pomoce i zabawki ok. 95m2). Dodatkowo należy
zaprojektować dwie salki dla potrzeb pracy indywidualnej max dla 4 osób (zajęcia
logopedyczne, językowe, z psychologiem itp.), pokój dyrektora i sekretariatu oraz
szatnie na 175 dzieci i salę gimnastyczną wielofunkcyjną, która ma pełnić funkcję dla
organizowania imprez okolicznościowych, występów gościnnych itp. Blok żywieniowy
oraz administracyjny przewidzieć w osobnej wyodrębnionej strefie obiektu
uwzględniając możliwość przygotowania posiłków dla ok. 175 dzieci, przewiduje się,
że ilość personelu to ok 41 osób (nauczyciele-20 os, pomoc nauczyciela 6 os,
administracja 3 os, woźne oddziałowe 7os, pracownicy kuchni 4 os, konserwator
1 os). W piwnicach przewidzieć funkcje gospodarcze, techniczne i pomocnicze.
Powierzchnię użytkowa projektowanego przedszkola przewiduje się o wielkości ok.
1213,0 m2.
Budynek przedszkola wyposażony zostanie w następujące instalacje i systemy:
- instalację centralnego ogrzewania
- alternatywnie instalację węzła cieplnego do przyłączenia z sieci miejskiej (niskie
parametry doprowadzone są do istniejącego budynku)
- instalację kotłowni gazowej do celów ogrzewania budynku i c.w.u
- instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją
- instalację zimnej i ciepłej wody wraz z instalacją solarną do jej podgrzewania
- instalację kanalizacji sanitarnej
- instalację oświetlenia, zasilania gniazd i urządzeń, oświetlenia ewakuacyjnego
- instalację piorunochronną
- instalację kanalizacji deszczowej
- instalację wewnętrzną gazu ziemnego
- instalację oświetlenia zewnętrznego
- instalację hydrantową wewnętrzną
- instalację dozoru wizyjnego – zewnętrzna
- instalację alarmową
- instalację komputerową internetową
- instalację domofonową – wideofon
- instalację kontroli dostępu
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do zaprojektowania, wykonania
i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym między innymi
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej do celów projektowych, przygotowanie terenu
pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy, wykonanie
inwentaryzacji
geodezyjnej
powykonawczej
wykonanego
budynku
i zagospodarowania terenu działki.
Wykonać nowe ogrodzenie panelowe działki z bramą przesuwną i furtką. Na zachód
i południe od projektowanego budynku teren parceli o powierzchni ok. 700 m 2
przyporządkować funkcji placu zabaw dla 150 dzieci. W rejonie wjazdu na parcele
przewidzieć plac parkingowy i tzw. strefę wejścia głównego o powierzchni ok 400 m 2
tj. chodniki, podjazd dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie dla kontenerów na
odpady komunalne umożliwiające wstępną segregację odpadów (szkło, plastik,
metal, papier), a wokół ścian zewnętrznych przewidzieć obwodowo utwardzone
trakty piesze ok. 350 m2.
W strefie wejścia przewidzieć roboty deniwelacyjne polegające na korekcie
ukształtowania terenu placu parkingowego i wejścia głównego. W strefie placu
zabaw przewidzieć urządzenia do zabaw i rekreacji dla 150 dzieci. Nawierzchnię
w strefie bezpiecznej przewidzieć jako syntetyczna elastyczna odpowiednia do
wysokości swobodnego upadku. Dodatkowo pod warunkiem możliwości
powierzchniowej działki przewidzieć boisko o wym 10x18m do piłki nożnej dla
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przedszkolaków. W bloku żywieniowym przewidzieć wyposażenie pomieszczeń
w urządzenia i meble gastronomiczne.
Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować:
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej działki do celów projektowych
- rozwiązanie projektowe wraz z kolorystyką przedłożone do zatwierdzenia przez
Zamawiającego
- projekt zagospodarowania działki wraz z placem zabaw, dojazdów i wejść oraz
ogrodzeniem
- rozwiązanie projektowe instalacji elektrycznej łącznie z tablicami rozdzielczymi
i zabezpieczeniami oraz wymianą WLZ od granicy eksploatacji do budynku
- przystosowanie instalacji wod-kan i gazu do obowiązujących przepisów
z wymianą instalacji, przyborów i armatury, a także projekt instalacji solarnej
- dostosowanie instalacji przeciwpożarowej dla całego obiektu przedszkolnego
- wymianę bądź przesunięcie trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej
- zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z rekuperacją i klimatyzacją
- rozwiązanie projektowe modernizacji kotłowni
- rozwiązanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania
- rozwiązanie projektowe oświetlenia zewnętrznego, instalacji piorunochronnej
i monitoringu
- rozwiązanie projektowe instalacji niskoprądowych (instalacji komputerowej,
telefonicznej, videodomofonowej, internetu, CCTV, kontroli dostępu)
- uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę wydane
przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie zgłoszenia robót bądź ewentualnie
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego oraz przekazanie ich Zamawiającemu
- uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie
wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno – użytkowy
stanowiący załącznik do siwz, będący integralną częścią niniejszej umowy.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności przy
realizacji zamówienia:
wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji sanitarnych i gazowych,
betonowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie, wykonanie robót
posadzkarskich, wykonanie robót dekarskich, wykonanie robót brukarskich
2.1. Wykonawca, nie później niż do 14 dni od podpisania umowy przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu w oparciu o umowę o pracę osób
wykonujących czynności, wymienionych w pkt 2.
2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2. czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny z uwzględnieniem przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia oraz
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wnioskowania o przeprowadzanie kontroli przez uprawnione podmioty (PIP,
ZUS).
2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.
2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości ryczałtowej 1000 zł za każdego
zadeklarowanego pracownika, za każdy miesiąc wykonywania zamówienia.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.
§2
Wykonawca zobowiązuje się:
1. Wykonać zamówienie zgodnie z:
1.1. zakresem określonym w umowie, programie funkcjonalno – użytkowym
i ofercie przetargowej,
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1.2. zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących
Polskich Norm i aprobat technicznych.
2. Przekazać Zamawiającemu do 30 dni od podpisania umowy harmonogram
rzeczowo finansowy z uwzględnieniem zasad fakturowania wskazanych w § 10
ust.1 niniejszej umowy
3. Przygotować się do realizacji przedmiotu umowy:
3.1. Wyposażyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie
przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót;
3.2. Wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas
wykonywania robót podstawowych,
3.3. Oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez
które mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako
miejsce pracy;
4. Zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót przed dostępem osób
niepowołanych;
5. Zabezpieczyć dojścia i dojazdy do posesji na czas prowadzenia robót;
6. Dokonać uzgodnień z mieszkańcami posesji w obrębie prowadzonych prac
w miarę potrzeb i postępu robót – wjazdy/wyjazdy z posesji, dostawy opału,
przeprowadzki, transport chorych itp.
7. Przestrzegać przepisów, w tym przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP,
ochrony środowiska, warunków wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne,
Prawo ochrony przyrody oraz planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia, roboty
budowlane prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
8. Utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z zachowaniem szczególnej staranności
należy zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały
posiadające atesty jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych
surowców, urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze
tymczasowym jak i finalnym, niezbędne do utrzymania i wykonania robót
w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;
9. Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować
wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne,
odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać, sprawę
postępowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012, Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.);
10. Utrzymywać w czystości, w trakcie robót budowlanych drogi i pobocza na terenie
budowy oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego potwierdzonego protokołem;
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć
związek z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, które mogą zaistnieć na
terenie budowy, jak również za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu
wad w okresie rękojmi i gwarancji;
12. Wykonawca winien niezwłocznie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie
opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków przez Zamawiającego;
13. Na pisemne żądanie Zamawiającego przerwać roboty, a jeżeli zostanie
zgłoszona taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich
zniszczeniem;
14. Zgłaszać na piśmie w dzienniku budowy:
1) gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiór końcowy,
15. Przywrócić teren zajęty w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego
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stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego;
16. Wykonawca sprawuje nadzór autorski w całym okresie realizacji przedmiotu
umowy.
§3
1. Strony ustaliły termin wykonania zamówienia do: 31.05.2021 r. w tym:
- opracowanie dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowę do 31.12.2019 r. ,
- realizacja robót od 01.01.2020 r. do 30.04.2021 r.
- uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie:
do 31.05.2021 r.
2. Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny, przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 zwanego dalej
Utworem, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól
eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017
poz. 880), w szczególności takich jak :
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, odlewniczą, rzeźbiarską,
w formie pieczęci, matrycy do powielania dzieła, utrwalaniu na kliszy
fotograficznej, powielaniu na różnych przedmiotach;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu bez ograniczenia
kręgu odbiorców np. drogą emisji telewizyjnej, satelitarnej, przez internet; w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
3. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na Zamawiającego z
momentem wydania Utworu, bez potrzeby składania przez Wykonawcę
dodatkowych oświadczeń w tym temacie. W wyniku przeniesienia autorskich praw
majątkowych zgodnie z ust. 2 Zamawiający nabywa wyłączne prawo do
korzystania z Utworu, w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń
na wszystkich znanych polach eksploatacji.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego
zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień Utworu – opracowań. Wszelkie
prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu.
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw
autorskich do Opracowań,
o których stanowi ust. 4 oraz przenosi na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich.
6. Zamawiający wymaga, aby każda dokumentacja projektowa była wykonana
w wersji papierowej w ilościach egz. zgodnie z wymaganiami ujętymi w programie
funkcjonalno-użytkowym.
7. Wykonawca ma obowiązek usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek
w opracowanych przez siebie opracowaniach projektowych w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
§4
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Reagować na wszystkie uwagi i zgłoszenia dokonane przez Wykonawcę;
2. Dokonywać czynności odbiorowych robót:
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1) odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty
zgłoszenia zakryciu,
2) odbiorów technicznych w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia;
3) odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia;
3. Zapewnić nadzór inwestorski;
4. Powołać komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego dla
dokonania odbioru końcowego ;
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego
przedmiotu zamówienia tj. wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
wymaganych Prawem budowlanych zezwoleń oraz wszystkich robót
budowlanych, montażowych, dostaw, potwierdzone protokołem odbioru
końcowego.
Data
podpisania
protokołu
odbioru
końcowego
przez
przedstawiciela Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu
umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionej przez
Wykonawcę części projektowej zamówienia.
§5
1. Z ramienia Wykonawcy następujące osoby będą pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, niezbędne dla realizacji zamówienia:
- projektant w specjalności architektonicznej: …….................................,
- kierownik budowy: ....................................
Osoby powyższe zostały wskazane przez Wykonawcę w treści oferty.
2. Z ramienia Zamawiającego następujące osoby będą pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, niezbędne dla realizacji zamówienia:
- koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego: Remigiusz Towarek
- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej: Daniel Mlicki
- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej: Janusz Przyłudzki.
§6
Zmiany osób o których mowa w § 5 umowy nie wymagają zmiany umowy, a jedynie
pisemnego poinformowania stron umowy o tych zmianach, przy czym osoby
przejmujące obowiązki muszą legitymować się kompetencjami nie niższymi, niż
osoby wskazane pierwotnie w umowie.
§7
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca załącza każdorazowo do faktury za wykonane
roboty cesje wierzytelności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót, niezapłaconych przez
Wykonawcę.
4. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet
wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za
zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od podwykonawców lub dalszych
podwykonawców
dowodów
potwierdzających
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać zmiany takiej umowy, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo określonej w ust. 6 nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
8. Zamawiający zgłasza w terminie 10 dni zastrzeżenia w formie pisemnej do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 7.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 8 z powodów tam wskazanych,
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń bądź sprzeciwu do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
12. W każdej umowie o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy - Prawa
zamówień publicznych, zwanej w niniejszej umowie „umową o podwykonawstwo“
lub „umową o dalsze podwykonawstwo“, w tym zawieranej przez Wykonawcę
z podwykonawcą lub w umowie z dalszym podwykonawcą, musi zostać zawarte
w szczególności:
a) stwierdzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może
dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego;
b) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do dostarczenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania od niego płatności
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawcę wobec niego wszelkich wymagalnych na dzień podpisania
przedmiotowego oświadczenia zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się
jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w stosunku do Zamawiającego podpisanego przez osobę upoważnioną;
c) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do załączenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo stosownej dokumentacji, w tym technicznej, projektowej,
warunków gwarancji i rękojmi, atestów;
d) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do zawarcia umów ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej,
w tym mienia i pracowników, w zakresie odpowiedzialności deliktowej
i kontraktowej na kwotę oszacowaną przez niego z należytą starannością;
e) postanowienie
zobowiązujące
podwykonawców
lub
dalszych
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podwykonawców do zapłaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokości
oszacowanej z należytą starannością w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze
podwykonawstwo;
f) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do stosowania terminów zapłaty zgodnych z obowiązującym prawem;
g) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego wyjaśnień i dokumentów
potwierdzających stan rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
13. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą niezbędna jest uprzednia pisemna
zgoda Zamawiającego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowiązuje
się do przedkładania Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących
przedmiot projektu.
14. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawców lub dalszych podwykonawców podpisane przez upoważnioną
osobę, o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wszystkich wymagalnych na dzień podpisania oświadczenia
zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do czasu przedłożenia przedmiotowego oświadczenia. W takim
wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek
od wstrzymanej płatności.
15. Wszelkie zmiany umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.
17. 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 50 000 zł.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
19. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą umowę (konsorcjum),
umowa z podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestników konsorcjum oraz przewidywać solidarną odpowiedzialność
wszystkich uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcę.
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

§8
Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo
budowlane, w szczególności jest on zobowiązany do bezpośredniej kontroli
jakości, terminowości i zgodności z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy
robót budowlanych.
Swoje uwagi zastrzeżenia i polecenia zamieszcza na piśmie w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego.
Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później
niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika
budowy.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich
usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia
wad osobie trzeciej, Zamawiający winien poinformować Wykonawcę co najmniej
7 dni wcześniej przed zleceniem ich osobie trzeciej.
Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią w takim przypadku obciąża Wykonawcę
i zostanie potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.
§9
Zamawiającego

Wykonawcy przysługuje od
wynagrodzenie ryczałtowe
wynoszące:
netto: ........................... zł
należny podatek VAT (23%): ......................... zł
brutto: ............................. zł
słownie: .................................................................. zł
2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
nieoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty.
1.

§ 10
1. Strony umowy ustalają płatności częściowe, do wysokości 90% wartości
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, odpowiednio do terminów
odbiorów etapów realizacji zamówienia:
1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowę do dnia 31.12.2019 r.
1.2. Przebudowa budynku Przedszkola do stanu surowego zamkniętego do dnia
31.07.2020 r.
1.3. Zakończenie robót budowlanych do dnia 30.04.2021 r.
1.4. Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie do
dnia 31.05.2021 r.
2. Dopuszcza się rozliczenie wynagrodzenia nie częściej niż raz w miesiącu
fakturami częściowymi; z tym, że w 2019 roku fakturowanie częściowe nie może
przekroczyć 15% kwoty brutto zamówienia, w 2020 roku fakturowanie częściowe
nie może przekroczyć 45% kwoty brutto zamówienia, w 2021 roku fakturowanie
częściowe i końcowe nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia
umownego określonego w § 9 ust. 1, Wartość jednej faktury częściowej nie może
być większa niż 15 % wartości umownej.
3.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
finansowy, w terminie 30 dni od podpisania umowy, uwzględniający zapisy ust. 1.
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4. Postawę wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę stanowią obustronnie
podpisane bez uwag protokoły odbioru technicznego zakresów uwidocznionych
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym.
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca nienależycie wykonuje
przedmiot umowy, wstrzyma możliwość fakturowania częściowego robót.
5.Podstawą wystawienia faktury końcowej obejmującej pozostałą
wartość
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, stanowi obustronnie
podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz
ostateczna decyzja administracyjna pozwolenia na użytkowanie.
6. Termin płatności każdej faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez
odsetek), 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.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności
powstałych
po
zaakceptowaniu
przez
Zamawiającego
umowy
o podwykonawstwo (w tym jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane,
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo (w tym jej zmian), której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 8 i 9. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty.
11. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o których mowa w ust.
10, w terminie tam wskazanym lub bezskutecznym upływie terminu na ich
zgłoszenie, 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
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.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
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§ 11
przedmiotu

Zobowiązania za wykonanie
zamówienia będą regulowane
w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, cesji
wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności
przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na
konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się
w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności
wymienione w pkt 1, następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2, a po
niej płatność, o której mowa w pkt 3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

§ 12
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5% wartości umowy brutto, w kwocie .................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................
Wysokość kwoty służącej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ................. zł.
Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie
umowy jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.
Zamawiający zatrzymuje 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady,
pod warunkiem obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu przeglądu
gwarancyjnego
Wykonawca ubezpieczył budowę od szkód spowodowanych przez jakiekolwiek
przyczyny. Wartość robót objętych ubezpieczeniem uwzględnia:
- roboty do wysokości ceny oferty, określonej przez Wykonawcę,
- sprzęt do wartości niezbędnej dla wykonania przedmiotu umowy,
- zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących osób uprawnionych do
przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do
przebywania na placu budowy na sumę ubezpieczenia - co najmniej 100%
wysokości ceny oferty.
Dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa
powyżej (np. polisa), wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej,
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego
żądanie. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia w
zakresie i na warunkach wskazanych w § 12, przez cały okres realizacji umowy.

§ 13
1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z placem budowy
i realizacją przedmiotu zamówienia od przekazania placu budowy do czasu
obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego i likwidacji zaplecza
budowy.
2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe
Wykonawcy i osób trzecich, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
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§ 14
1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, w tym prawidłowo wypełnionego
i zakończonego dziennika budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
instrukcję
bezpieczeństwa
pożarowego,
świadectwo
charakterystyki
energetycznej, pozwolenia na użytkowanie, zaświadczeń właściwych jednostek
i organów, protokołów odbiorów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli
jakości oraz pisemnego oświadczenia o uporządkowaniu terenu po prowadzonych
robotach, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zgodny
z załącznikiem nr 1 do umowy, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
§ 15
1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prób i sprawdzeń, przedstawiciel Wykonawcy stwierdza wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez
przedstawiciela Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu
5 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem
wpisu do dziennika budowy.
2. Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz po pisemnym
zgłoszeniu Zamawiającemu osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego,
Zamawiający powołuje komisję odbiorową w terminie do 5 dni do dokonania
odbioru końcowego.
§ 16
1. Wady wykryte przy odbiorach robót, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy
usuwane będą przez Wykonawcę w terminach ustalonych przez Zamawiającego.
W razie braku usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
będzie on uprawniony do zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
2. Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu. Po usunięciu stwierdzonych
wad Strony przystąpią ponownie do czynności odbioru.
§17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze
względu na cel określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz za wady
wykryte i
powstałe po odbiorze końcowym lecz z przyczyn tkwiących
w przedmiocie umowy, w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na
wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty obustronnego podpisania bez
uwag protokołu odbioru końcowego.
Okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wyposażenie, zgodnie
z treścią oferty wynosi ……..
Wykonawca winien w okresie gwarancyjny, w ramach wynagrodzenia umownego,
o którym mowa w § 9 ust. 1 serwisować na swój koszt wszystkie zamontowane
urządzenia zgodnie z ich warunkami gwarancji, dostarczone wyposażenie i
materiały muszą być nowe.
Odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu gwarancji została określona
w dokumencie gwarancyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi i gwarancji obowiązany jest do
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przedłożenia Wykonawcy stosownego zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia stwierdzenia wystąpienia wad.
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny, zgodny ze
wzorem o którym mowa w ust. 3, przed podpisaniem protokołu odbioru
końcowego
6. Wybór uprawnień z rękojmi lub z gwarancji przysługuje Zamawiającemu.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 18
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
każdego etapu zamówienia wymienionego w § 10 ust. 1 pkt 1.1 do 1.3,
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do każdego
z terminów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1.1 do 1.3 umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie
pierwsze umowy (31.05.2021 r.), w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego
określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania egzekucji należności z tytułu
naliczonych kar za opóźnienie, o których mowa w ust. 1, do czasu upływu terminu,
o którym mowa w ust. 2.
O ile Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy w sposób należyty
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do
anulowania Wykonawcy uprzednio naliczonych kar umownych z tytułu nie
dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1. W przypadku, gdy Wykonawca
popadnie w opóźnienie również w odniesieniu do terminu odbioru końcowego,
Zamawiający będzie mógł naliczyć i wyegzekwować również kary naliczone
uprzednio, o których mowa w ust. 1, jak i kary za opóźnienie w dotrzymaniu
terminu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2.
Należność z powyższego tytułu Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem
na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę naliczenia.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 19
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji
w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie.
2. Należność z powyższego tytułu Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury
ustala się, że zapłata tej kary nastąpi przelewem na konto Zamawiającego
podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia
kary.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 20
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub od jej części,
bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i bez wyznaczania dodatkowego terminu
wykonania umowy Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
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wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy
będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.
§ 21
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w § 9 ust. 1,
- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 9 ust. 1.
- w razie braku terminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości
0,05 % wartości wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia,
- w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
sprzecznego z postanowieniami § 7 ust. 7, w wysokości 0,05 % wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Należne z tego tytułu kwoty oraz świadczenia zapłacone przez Zamawiającego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na zasadach określonych niniejszą
umową, Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala
się, że zapłata tej kary nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia kary.
2. Strony dopuszczają możliwość sumowania kar umownych za opóźnienie
w realizacji obowiązków umownych z karami umownymi za odstąpienie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, określonego w § 9 ust. 1, za wyjątkiem przypadków
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 6491 –
6494 Kodeksu cywilnego.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
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§ 22
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie
w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz we właściwych
przepisach prawa, z zastrzeżeniem § 20.
Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.
Poza innymi wypadkami odstąpienia wynikającymi z niniejszej umowy oraz
właściwych przepisów prawa, Zamawiający może również odstąpić od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający
będzie zobowiązany do wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do
dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,
jak również w przypadku gdy Wykonawca nie podjął wykonywania robót lub
zaprzestał ich prowadzenia, pomimo otrzymania wezwania ze strony
Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu. Zamawiający będzie
uprawniony również do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia istotnych
postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcą lub podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
odszkodowania na rzecz Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, na dzień
rozwiązania umowy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót
w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, która była przyczyną odstąpienia od umowy,
- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego,
- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§ 23
1. Wszelkie zmiany umowy, zarówno istotne, jak i nieistotne wymagają formy
pisemnej aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, za
wyjątkiem, o którym mowa w § 6 umowy.
W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia
Wykonawcy, strony dokonają zmiany po zabezpieczeniu przez Zamawiającego
odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta.
2. Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany umowy:
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2.1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ustawy,
wniosek o zmianę umowy musi mieć formę pisemną z podaniem podstawy
prawnej dokonania zmian i zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie
okoliczności skutkujące wydłużeniem terminu realizacji robót, w szczególności,
dokumentacji fotograficznej obrazującej zaistniałe na placu budowy okoliczności
stanowiące podstawę do wnioskowania zmiany terminu, w przypadku
wnioskowania o zmianę terminu wykonania robót z przyczyn dotyczących
warunków atmosferycznych rejestr temperatur, rejestr innych czynników
atmosferycznych mających wpływ na prawidłowość wykonania robót
budowlanych.
3. Warunki zmiany umowy w zakresie zmiany ceny brutto:
3.1.O ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.
3.2. W zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością
dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową wysokością
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedynie
pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji
przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o
pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku Wykonawca
będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze
wskazaniem zmiany wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3.3. W zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy
dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością
odprowadzanych składek. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany
przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości
odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę.
4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić, gdy wystąpią:
4.1. niekorzystne warunki atmosferyczne mające charakter ciągły tj. trwające bez
przerw przez okres minimum 3 dób, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robot budowlanych z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i
innymi przepisami technicznymi, w tym kartami katalogowymi materiałów i
wyrobów budowlanych, a także umową i programem funkcjonalno – użytkowym,
wymagające konkretnych warunków atmosferycznych.
4.2. warunki pogodowe o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne
deszcze lub długotrwale ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce,
intensywny wiatr powyżej 100km/h, temperatury powietrza przekraczające +30°C
lub -15°C) uniemożliwiające przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie
odbiorów;
4.3. Niewypały i niewybuchy;
4.4. Wykopaliska archeologiczne;
4.5. Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skał, kurzawka, głazy narzutowe itp.);
4.6. Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności
istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urządzeń lub nie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry, fundamenty, ściany
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szczelne, kable, rury itp.);
4.7. zmiany będące następstwem siły wyższej - rozumianej jako wydarzenie lub
okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na
którą
Wykonawca
ani
Zamawiający
nie
mają
wpływu;
wystąpieniu, której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy
której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych
w niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia
robót.
5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić, gdy:
5.1. zaistnieje konieczność wykonania robót nie uwzględnionych w dokumentacji
projektowej.
5.2. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej podstawą
zmiany wynagrodzenia będzie wniosek wykonawcy oraz zatwierdzony przez
Zamawiającego kosztorys wykonania tych prac, przy zastosowaniu następujących
składników cenotwórczych:
a) Stawka roboczogodziny ,R"- minimalna dla województwa śląskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu.
b) Koszty pośrednie ,Kp" (R,S) - minimalne wg Sekocenbud aktualnego na dzień
sporządzenia kosztorysu.
c) Zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu.
d) Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą
przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku
ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie
dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców
na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.
e) Nakłady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
6. Inne istotne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy:
6.1. nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca
negatywny wpływ na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji
finansowej Zamawiającego;
6.2. nastąpi zmiana podwykonawcy określonego w ofercie wykonawcy;
6.3. Wykonawca powierzy podwykonawcy do wykonania zakres prac, które zgodnie z
ofertą miał wykonać osobiście.
6.4. Wykonawca wykona osobiście zakres prac, który zgodnie z ofertą miał być
powierzony podwykonawcy do wykonania.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt. 6.2, 6.3, 6.4
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego
przedkładając mu stosowne oświadczenie. W przypadku, gdy Wykonawca w swojej
ofercie powołuje się na wiedzę lub doświadczenie podwykonawcy z którego rezygnuje
do oświadczenia Wykonawca przedkłada dokumenty wykazujące spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie tych prac, które osobiście
będzie wykonywał.
§ 24
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
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budowlane oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków
Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
do podania nazw, albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane.
§ 25
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie
sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego. Wszelkie ewentualne roszczenia kierowane przez podwykonawców
i dalszych podwykonawców przeciwko Zamawiającemu będą również rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 26
Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
program funkcjonalno – użytkowy i oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

§ 27
Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.
Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów
przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia
sprzeciwu wobec takich zmian.
Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje
administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług
innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią
sobie wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje,
pomagają administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36
RODO.
Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie
od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane
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11.

12.

13.
14.

15.

osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz
umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub
innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z
Umową przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych.
Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie
prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia RODO.

§ 28
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
DOKUMENT GWARANCYJNY
§1
Gwarant ................................... udziela w dniu .......... Zamawiającemu - Gmina
Mikołów
gwarancji
jakości
wykonanego
przedmiotu
umowy
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
zgodnie z umową ..................................... z dnia............................
§2
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty obustronnego podpisania protokołu
odbioru końcowego i wynosi 5 lat dla wykonanych robót budowlanych.
Gwarancja na zamontowane urządzenia i wyposażenie …………….. miesiące z tym,
że wykonawca winien w okresie gwarancyjnym serwisować na swój koszt wszystkie
zamontowane urządzenia zgodnie z ich warunkami gwarancji.
§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych
Zamawiającego lub współdziałania w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
wobec podmiotów uczestniczących w robotach budowlanych.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad w terminie 2
dni licząc od dnia zgłoszenia pisemnie, faksem lub e-mailem wad przez
Zamawiającego, w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. Usunięcie wad nastąpi
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Gwarant nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający zleci jej usunięcie osobie trzeciej, na koszt i
ryzyko Gwaranta, bez konieczności kierowania w tym zakresie do Wykonawcy
dodatkowych wezwań i wyznaczania dodatkowego terminu.
3. Postanowienia ust. 2 znajdują odpowiednie zastosowanie również w sytuacjach,
gdy ta sama wada zostanie ujawniona dwukrotnie w przedmiocie umowy.
§5
Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zorganizuje przegląd gwarancyjny,
z udziałem przedstawicieli Gwaranta. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie
sporządzony i podpisany przez Strony protokół przeglądu gwarancyjnego. W razie
odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony
do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie, przesyłając jeden egzemplarz
protokołu Wykonawcy.
§6
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Dokument gwarancyjny sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający w dniu podpisania protokołu końcowego, 1 egzemplarz otrzymuje
Gwarant.
...................................
podpis i pieczęć Gwaranta
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