Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ……./2015
Dnia ........................................ 2015 r. pomiędzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP …………………….., Regon ……………………
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
………………………………….,
a
………………………………………………………… z siedzibą w ……………., (kod pocztowy), wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………. w Sądzie Rejonowym dla…………………. w ……………….
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………………. Regon ……………………… kapitał
zakładowy ………………………. zwaną w dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
- ……………………………………..
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (MZD.271.20.2015), którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) dalej
ustawa PZP, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego (dostawy): ”Dzierżawa
przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Lesznie na Rynku(II)” w zakresie
określonym w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.
3. Wykonawca będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niżej wymienionych podwykonawców:
-……………………………………………………………………………………………..
4. Umowy z podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej umowy.
5. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz dokumentach załączonych do niej uważa się za
wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie
wyjaśniające się.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia są dopuszczone do stosowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
7. Wykonawca oświadcza, że oferowane lodowisko wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyna do pielęgnacji
i konserwacji lodu posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty oraz spełniają wymagane przepisami prawa normy
w zakresie bezpieczeństwa.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem instalacji lodowiska oraz, że warunki montażu lodowiska są mu znane.
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§2
Realizacja pełnego zakresu umownego będzie przebiegała w następujących terminach:
1) I Etap - Wykonawca zamontuje i uruchomi lodowisko przygotowane do użytku wraz z wyposażeniem dodatkowym
oraz maszyną do pielęgnacji i konserwacji lodu oraz przeprowadzi szkolenie w terminie do dnia 30.11.2015 r.
2) II Etap - Okres eksploatacji (dzierżawa, serwis i doradztwo techniczne): od 30.11.2015 r. do 29.02.2016 r.
3) III Etap – Wykonawca zdemontuje lodowisko i doprowadzi teren do stanu pierwotnego, w tym również zdemontuje
obiekty tymczasowe i uporządkuje teren w terminie do dnia 07.03.2016 r.
Przekazanie miejsca pod montaż lodowiska nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania miejsca montażu podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli stron.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody.
Wykonawca wydzierżawi całe lodowisko (wszystkie urządzenia wchodzące w skład lodowiska) na rzecz Zamawiającego
w okresie od daty odbioru I Etapu przedmiotu zamówienia do 29.02.2016 r. Lodowisko zostanie przekazane
Zamawiającemu do eksploatacji na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez strony
Wykonawca od dnia pisemnego przekazania miejsca montażu, odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i
innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego
obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy.
Od dnia przekazania miejsca montażu Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac
będących przedmiotem niniejszej umowy lub też inną działalnością Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą
odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.
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Powstałe podczas prowadzenia prac odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie na terenie realizacji zadania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych,
2) zabezpieczenie i oznakowanie przez czas realizacji zadania, tj. w okresie montażu i rozruchu lodowiska - do czasu
przekazania lodowiska Zamawiającemu oraz w okresie trwania demontażu i porządkowania terenu,
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac w powyższych okresach,
4) zapewnienie przy pracach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do
odpowiedniego i terminowego wykonania robót,
5) ubezpieczenie prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z czynnościami
przygotowującymi do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi lodowiska, nadzoru nad pracą agregatu chłodniczego i eksploatacji maszyny do
konserwacji lodu i pozostałych urządzeń
Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i naprawy urządzeń wynikłych podczas dzierżawy lodowiska.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie podłoża pod lodowisko.
Po zakończeniu okresu dzierżawy lodowisko zostanie zwrócone Wykonawcy w stanie nie zmienionym oraz nie
pogorszonym z uwzględnieniem stopnia normalnego zużycia.
Wykonawca odpowiada za przywrócenie pierwotnej użyteczności terenu na którym zamontowane było lodowisko.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632
Kodeksu Cywilnego.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę…………………… zł brutto
(słownie:…………………………………………………… złotych ………/100) w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia
i
uwzględnia
zakres
czynności
i
obowiązków
wynikających
wprost
z dokumentacji, warunków prowadzenia robót podanych w SIWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, i
uzgodnieniami, sztuką budowlaną, sztuką konserwatorską itp., oraz należny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia, tj.
wszystkich prac i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także
ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w powyższym
wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w
terminie późniejszym.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu płatne będzie w następujący sposób:
1) Płatność I – po dokonaniu odbioru Etapu I - 60 % całkowitej wartości zamówienia objętej umową, płatne na
podstawie faktury częściowej.
2) Płatność II – po dokonaniu odbioru końcowego - 40 % całkowitej wartości zamówienia objętej umową, płatne na
podstawie faktury końcowej.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty stawki podatku VAT i w
razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.
8. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żądnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie
przedmiotu umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych m. in. w złożonej ofercie,
kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu niezbędnego do realizacji zadania.
9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie do 30
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury, z konta w ........................
nr ……………………………………..na konto Wykonawcy w: ………………… Nr ………………. z zastrzeżeniem §6
niniejszej umowy.
10. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za Etap I będzie protokół odbioru Etapu I podpisany przez Zamawiającego i
wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora Nadzoru danej branży, Wykonawcy, podwykonawcy
po stwierdzeniu, że odbierany etap nie zawiera wad.
11. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecności Wykonawcy, podwykonawcy protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
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Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego
: NIP …………………….
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy
: NIP ……………………
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...........
: NIP ................................
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę
trzecią.
16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy
jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy.
17. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg norm prawa polskiego, liczone od wartości brutto kwoty objętej
opóźnieniem.
§4
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będą:
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych …………………..……………………..
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych ………………….……………………..
Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z póź. zm. ), oraz umowy zawartej między nim a Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego.
§5
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Odbiór częściowy oraz końcowy dokonywany będzie na zasadach określonych w rozdziale 3 ust. 8-13 SIWZ oraz
niniejszym paragrafie.
Odbioru częściowego (I Etapu zamówienia) kompletnego lodowiska przygotowanego do użytku wraz z wyposażeniem
dodatkowym oraz maszyną do pielęgnacji i konserwacji lodu dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego
przedstawiciele w obecności Wykonawcy, podwykonawców, Inspektorów Nadzoru danej branży w ciągu 3 dni od daty
pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, iż lodowisko jest gotowe do użytkowania zgodnie z umową oraz obiekt
pozbawiony jest wszelkich wad, załączając jednocześnie pisemną gwarancję na wszystkie elementy lodowiska łącznie z
wyposażeniem dodatkowym oraz na maszynę do pielęgnacji i konserwacji lodu na okres użytkowania lodowiska, oraz
instrukcje użytkowania wraz z wyposażeniem dodatkowym w języku polskim oraz instrukcji obsługi i użytkowania
maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu w języku polskim. Do odbioru konieczne jest dokonanie rozruchu lodowiska.
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do
dokonania odbioru prac.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie
istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia
wad.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakończeniu montażu,
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości.
Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w
obecności Wykonawcy, podwykonawców w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą
uwzględnione.
§6

1. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do
każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za dostawy, które są sprzedawane daną
fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana.
2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury otrzymanej od tego
Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na
jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na
konto Wykonawcy.
3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że dostawy, które są sprzedawane daną fakturą zostały
wykonane bez udziału tego Podwykonawcy
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Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca, Zamawiający i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za
przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości
od Wykonawcy.
Wykonywanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na działania i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.
§7

1.

W ramach serwisu w okresie dzierżawy Wykonawca jest zobowiązany usuwać na własny koszt zaistniałe awarie
niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.
2. Zgłoszenie wady lub innego problemu wpływającego na prawidłową eksploatację lodowiska będą dokonywane zgodnie z
wyborem Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem.
3. Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad realizacją przedmiotu umowy
strony wyznaczają następujących przedstawicieli:
- z ramienia Zamawiającego - ............................................
- z ramienia Wykonawcy
- ...........................................
4. Wykonawca w okresie dzierżawy zobowiązany będzie także świadczyć na rzecz Zamawiającego doradztwo techniczne
i inne w zakresie funkcjonowania lodowiska.

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe uruchomienie lodowiska w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonej awarii instalacji lub urządzeń wchodzących w skład lodowiska w wysokości
1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1% wartości
kontraktu za każdy rozpoczęty dzień przerwy,
d) za odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub części albo jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wartości kontraktu,
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego z
umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z
wyjątkiem przyczyny o której mowa w § 9 umowy, w wysokości 10% wartości kontraktu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
określonych w umowie w przypadkach:
a) dokonania bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot umowy, zmian w odniesieniu
do zapisów SIWZ, wykonywania robót w sposób niezgodny z umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi
b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania miejsca montażu lodowiska,
c) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni
kalendarzowych,
d) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie,
f) jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w okresie dzierżawy lodowiska przez Zamawiającego w okresie 5 dni
kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii lub gdy łączny okres awarii które uniemożliwiać będą korzystanie z
lodowiska przekroczy okres 14 dni,
g) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,
h) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji
niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
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4.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy
nastąpiło odstąpienie od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający dokona odbioru wykonanych do dnia
odstąpienia robót i zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 3, § 6 i § 8 umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, a
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.
9. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.
10. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu uważa się wynagrodzenie brutto, o którym mowa
w §3 ust. 2 niniejszej umowy.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§ 10
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający,
dopuszcza zmiany wynikające z następujących przesłanek:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia publicznego, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
3) wystąpienie siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dostawy,
5) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy,
6) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie,
7) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość
wynagrodzenia koszty związane ze wzrostem stawki obciążają Wykonawcę),
8) zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym podwykonawcą,
który będzie realizować część lub cały zakres powierzony uprzednio innym podwykonawcom. Jeśli zmiana lub
rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia,
9) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w
zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony
Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków
Wykonawcy.
§ 11
Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny
będzie Wykonawca.
§ 12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13
Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z przesłanek wymienionych w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 16
Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1egzemplarz dla WYKONAWCY i 1 egzemplarz dla
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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