WZÓR UMOWY
UMOWA URB/UZP/.../..../2021

Zawarta w dniu .................2021 roku w Gnieźnie pomiędzy:
URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości
23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, BDO: 000003889, zwaną w dalszej treści
umowy Zamawiający , reprezentowaną przez:
Dariusza Grzegorza Zamiara - Prezesa Zarządu
a
zwaną

w

dalszej

treści

umowy

Wykonawcą

reprezentowaną

przez:

..................................................................................................

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami

na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w trybie podstawowym bez negocjacji

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą” „Dostawa
i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra, na terenie MBP Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lulkowie na potrzeby URBIS Sp. z o.o. Gniezno„
2. Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na dwa etapy.
1) Etap pierwszy
a) Wydobycie zużytego, wyeksploatowanego złoża o kodzie 19 05 02, z biofiltra ZZO
w Lulkowie oraz jego załadunek na pojazdy zamawiającego.
b) Dobranie i dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiału filtracyjnego do budowy
nowego złoża biologicznego biofiltra.
c) Wypełnienie (zasypanie) złoża biofiltra.
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d) W razie ewentualnego uszkodzenia rusztu biofiltra (support i stopy złoża biofiltra) przy
wydobywaniu złoża – wymiana elementów uszkodzonych.
e) Rozprowadzenie i zautomatyzowanie instalacji zraszającej.
f)

Zaszczepienie złoża odpowiednimi mikroorganizmami.

g) Zamontowanie króćca pomiarowego, zapewniającego pomiar rzeczywisty emisji z całego
biofiltra, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT.
2) Etap drugi
a) Przeprowadzenie

badań

i

otrzymanie

wyników

na

skuteczność

biofiltra

w oczyszczaniu powietrza poprocesowego, (konieczne pośrednictwo laboratorium
akredytowanego) w terminie do 4 tygodni od zakończenia pierwszego etapu prac
związanych z wykonaniem zadania. Rozumie się przez to wykonanie przez Wykonawcę
badań na pracującym efektywnie, zaszczepionym mikroorganizmami złożu biofiltra,
określonych

na

podstawie

granicznych

wielkości

emisji

(BAT-AEL)

w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do
powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z załącznikiem do decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2018 r.
t 208, str. 38).
b) Sporządzenie i przekazanie sprawozdań dokumentujących skuteczność i efektywność
biofiltra (wersja papierowa i elektroniczna).
c) Brak

uzyskania

odpowiednich

parametrów,

granicznych

wielkości

emisji

w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do
powietrza, zgodnych z wymaganiami konkluzji BAT, uprawnia do skorzystanie przez
Zamawiającego z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
d) Wykonawca ponosi koszty wszelkich, koniecznych ww. badań
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część
umowy.
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§2
Obowiązki
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu – po zakończonych pracach - pisemne oświadczenie,
zapewniające, że dostawa oraz prace objęte przedmiotem umowy są kompletne, w pełni sprawne
i gotowe do użycia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wyjaśniania - w formie pisemnej - uwag zgłaszanych przez Zamawiającego lub osoby
występujące w jego imieniu, dotyczących wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) dbania o mienie Zamawiającego, zabezpieczenia we własnym zakresie prowadzonych prac pod
kątem bhp i p.poż. oraz utrzymania porządku na miejscu prac.
3) przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami, po zakończeniu prac,
a w szczególności do zagospodarowania wytworzonych podczas prac odpadów.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
§3
Termin
1. Termin wykonania etapu pierwszego do 7 tygodni po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania etapu drugiego – do 4 tygodni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
etapu pierwszego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Etapu 1 i Etapu 2 Protokołem odbioru po wykonaniu
przedmiotu umowy, w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonanych prac do odbioru.
§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę
netto: …………………………….......... zł (słownie: ....................................... zł. )
brutto: ....................................... zł. ( słownie: .......................................zł. ) zgodnie z ceną
ofertową.
2. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
3. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w częściach, płatnych na następujących zasadach:
1) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu 1 Wykonawca otrzyma 70% z wynagrodzenia
określonego w §4 ust.1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru.
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2) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu 2 Wykonawca otrzyma 30% z wynagrodzenia
określonego w §4 ust.1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru.
4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dostarczony i wykonany przedmiot umowy,
w oparciu o zapisy §4 ust.3, będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ……………………………………………………................... w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty jej
wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub
poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej.
6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
o nr PEPPOL 7840041944.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6
Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).
8. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na
fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT.
10.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§5
Osoby do kontaktu
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
Po stronie Zamawiającego
Po stronie Wykonawcy:
Ewa Menz
...................................
tel. 61 424 58 68
....................................
§6
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na przedmiot umowy, na okres 48 miesięcy od
daty uruchomienia biofiltra.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy,

w terminie 7 dni

roboczych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym
pisemnie z Zamawiającym. Zgłaszanie usterek odbywać się będzie na numer Wykonawcy
………………........................... i adres e-mail ………………………..................……..
§7
Klauzula zatrudnienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ........... osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji przedmiotu umowy. (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te
będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 3 . Kopia
umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami
świadczącymi usługi / roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z
ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących
usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia
następującym podwykonawcom:
1)

nazwa podwykonawcy: ...................................................................

2)

opis powierzonej części zamówienia: wykonanie dokumentacji technicznej, sprawowanie
nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania przez Wykonawcę

2. Do powierzenia realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, stosuje się określone
poniżej zasady.
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3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce
mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie
14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.
6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.
7. W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany
umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia
i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca,

podwykonawca

lub

dalszy

podwykonawca

przedkłada

Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, (wcześniej
zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
10. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo 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.

6

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela
Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym
podwykonawcom.
13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą,
dalszym Podwykonawcą.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
zasadach określonych a w art. 465 ust.1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
podwykonawców.
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych
robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie
faktury:
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1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur,
2) dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców
wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż
w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi
wymagalnymi zobowiązaniami

w stosunku do podwykonawców, lub dalszych

podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
20. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o
zapłacone Podwykonawcy kwoty.
21. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo
umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z
podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się
Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy
złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez
Podwykonawcę w przypadku :
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez
Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
25. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
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sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
26. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów
Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie przez sekretariat URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego
24/25 62-200 Gniezno
§9
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 0,1% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez
strony terminu na usunięcie wad.
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 0,1% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego
przez strony terminu na usunięcie wad.
4) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie
przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może
przekroczyć 20 % maksymalnej wartości netto umowy.
7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar
umownych.
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8. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4ust.
1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
§10
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a)

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b)

Wykonawca nie rozpoczął wykonania prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w ciągu
14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
zobowiązania szczegółowe:
1) w terminie dni siedmiu od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac według stanu na dzień
odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym
protokołem na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
3) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu Zamawiającego urządzenia
zaplecza, sprzęt i materiały przez niego dostarczone i wniesione;
4. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.
§11
Zmiana umowy
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu
wymogów z art. 455 ust. 1 ustawy z dn. 11 września

2019 Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za
zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie
należytemu wykonaniu umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na
następujących warunkach:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych, usług lub robót budowlanych od Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości
pierwotnej

umowy,

a

w

przypadku

zamówień

w

dziedzinach

obronności

i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy.
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
4) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest
niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
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albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na
następujących warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków
atmosferycznych których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca
zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować
w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych
prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji
termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami
okres;
b) wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez organy administracji publicznej;
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po
stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia;
d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub
obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych lub materiałowych;
f)

działań organów administracji lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem
określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz
odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
W przypadku stwierdzenia przez organ wystąpienia okoliczności mających szczególny
wpływ na termin opiniowania Zamawiający wydłuży termin określony w § 2 o czasookres
literalnie wskazany przez organ administracji

g) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową;
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h) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty.
2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, zmianie może
ulec termin realizacji zamówienia,
3) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających
wpływ na wykonanie zamówienia,
4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,
5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności:
pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji/materiałów, o parametrach
korzystniejszych dla Zamawiającego,
6) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z
wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;
7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za
uzasadniające zmianę terminu.
8) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; Przez
okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w
szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna
została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z
wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego
podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej
pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek
stanowiących potrzebę zmiany umowy.
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§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zwanego dalej „Zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
3. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny całkowitej
podanej

w

ofercie

Wykonawcy

i

wynosi

.......................

zł

(słownie:

.........................................../100).
4. Wykonawca

wniósł

zabezpieczenie

należytego

formie............................................................................

na

wykonania
kwotę

umowy

.................

w
złotych

(słownie:........................................../100).
5. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres
gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
§13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129).
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

egzemplarze dla
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Załączniki :
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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