Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II”
nr POIS.02.03.00-00-0146/17

Znak sprawy JRP-2/ZP/2/2017
CZĘŚĆ II SIWZ- WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

CZĘŚĆ II
WZÓR UMOWY
Zamówienie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ''Zawoja'' sp. z o.o.
będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017.
na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-000146/17

realizowane w ramach Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja
- etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.
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UMOWA NR: ……………..
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA :
„Inżynier Kontraktu dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”
Niniejsza Umowa zawarta dnia .................... roku w .........................................
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. z siedzibą w
Zawoi nr 1854, 34-223 Zawoja, woj. małopolskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000100670, NIP: 5521535806, REGON: 356517196,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu: Krzysztof Warmuz
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
solidarnie/jeżeli Wykonawcy występują wspólnie
........................................................................................................................................
adres:
..................................................................... działającą na podstawie wpisu do CEIDG
/zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem ……………………, NIP ....................................., REGON ……………………
reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie lub osobno zwanymi dalej „Stronami” lub Stroną
w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa ''Zawoja'' sp. z o.o. będącym załącznikiem Nr 1 do uchwały
nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017. na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu:
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„Inżynier Kontraktu dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na
terenie Gminy Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”
została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym część III: Opis przedmiotu
zamówienia, z załącznikami
c) kompletna oferta Wykonawcy złożona w przetargu.
W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają
przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.
§2
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy
realizacji Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy
Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17” składającego się z następujących
Kontraktów:
K2-Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja - żółty FIDIC
K3-Likwidacja

oczyszczalni

Zawoja

Widły

-

żółty

FIDIC

K4-Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja - żółty FIDIC
2. Inżynier Kontraktu będzie sprawował w szczególności funkcje:
a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa
budowlanego,
b) Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa,
c) Konsultanta świadczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas realizacji inwestycji,
d) Podmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestniczącego w
uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów (tam, gdzie są one

wymagane),

weryfikującego i akceptującego faktury wykonawców, koordynującego proces inwestycyjny,
e) Podmiotu zapewniającego nadzór autorski nad realizacją zadań objętych nadzorem
Inżyniera Kontraktu.
3. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia będący
integralną częścią umowy i stanowiący załącznik do Umowy.

3

Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II”
nr POIS.02.03.00-00-0146/17

Znak sprawy JRP-2/ZP/2/2017
CZĘŚĆ II SIWZ- WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§3
1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości:
brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ……………………….…………………..),
w tym:
netto: ………………………..zł (słownie złotych: …………………...……………………..)
plus należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w aktualnie
obowiązujących przepisach prawnych – tj. ……………………zł (słownie złotych: …).
4. Kwoty określone w Formularzu Oferty stanowią wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie
czynności niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, a także obejmują wynagrodzenie za
przeniesienie

autorskich

praw

majątkowych

do

utworów

powstałych

w

związku

z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
5. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w tym
zakresie.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z zakresem obowiązków oraz
zdobył niezbędne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu niniejszej umowy.
W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym
skalkulowaniem ceny wykonania przedmiotu umowy.
§4
1. Wynagrodzenie należne za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne do kwoty
stanowiącej 75% wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w §3 ust. 3, w kwotach
wskazanych poniżej, po dostarczeniu prawidłowej faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
2. Faktury za usługę będą wystawiane przez Wykonawcę w następujących terminach:
Płatność

Procent wynagrodzenia, o

Termin wystawienia faktury

którym mowa w § 3 ust. 3

1

10

30 wrzesień 2018r.
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2

15

31 grudzień 2018r.

3

15

31 marzec 2019

4

15

30 czerwiec 2019r.

5

20

31 wrzesień 2019r

6

25

01 grudnia 2019r.
(lub 30 dni od dnia
zatwierdzenia Raportu
Zakończenia

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę w odniesieniu do każdej płatności
stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie Raporty, do wykonania których
w danym okresie rozliczeniowym zobowiązany był Wykonawca, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (część III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla Przetargu).
4. Ostatnia faktura za płatność końcową wynosząca 25% wynagrodzenia, o którym mowa w
§3 ust. 3, będzie wystawiona przez Wykonawcę dnia 01 grudnia 2019 r., jednakże nie
wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu
Zakończenia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III
specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej
kończącego się Kontraktu spośród wymienionych w §2 ust. 1 (przy czym przez zakończenie
Kontraktu rozumie się w niniejszej Umowie, zależnie od zapisów danego Kontraktu: wydanie
przez Inżyniera Kontraktu dokumentu poświadczającego jego prawidłowe wykonanie,
podpisanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu stanowiącego
jego odpowiednik).
5. Wykonawca wskaże, w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, numer rachunku
bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie.
6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie
rachunku bankowego, pod rygorem uznania za skuteczną zapłaty wynagrodzenia dokonanej
na dotychczasowy numer rachunku bankowego.
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie ……. dni, licząc
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
8. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w
języku polskim.
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9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. W przypadku wcześniejszego niż przewidywane rzeczywistego zakończenia kończącego
się najpóźniej kontraktu spośród wymienionych w §2 ust. 1 Wykonawca będzie uprawniony
do wystawienia faktury na pozostałą (nierozliczoną) do zapłaty część wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 3, w terminie 30 dni licząc od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiającego Raportu Zakończenia.
§5
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do czasu
zatwierdzenia

przez

Zamawiającego

Raportu

Zakończenia,

zgodnie

z

wymogami

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków
zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej kończącego się Kontraktu spośród
wymienionych w §2 ust. 1. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy –
do 31 grudnia 2019r.
2. Podany powyżej w ust. 1 termin ma charakter orientacyjny i może zostać przez
Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego zakończenia
kończącego się najpóźniej Kontraktu. W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy
będzie obejmował faktyczny okres do zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu
Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III
specyfikacji istotnych warunków zamówienia), po rzeczywistym zakończeniu najpóźniej
kończącego się Kontraktu. W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej w ust.
1, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 14
dni od dnia zawarcia Umowy.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i przedkładać Zamawiającemu raporty z
postępu prac zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (część III
specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
2. Przedkładanie Zamawiającemu raportów, o których mowa powyżej w ust. 1, będzie
następowało w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (część III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
3. Raporty, o których mowa w pkt. 1, zostaną sporządzone w 2 egzemplarzach w języku
polskim oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.
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4. Zatwierdzanie przez Zamawiającego raportów, o których mowa w ust. 1, będzie
następowało w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (część III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez
cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i więcej zdarzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu każdej
nowej polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego
posiadanie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych w
ust. 2., pod rygorem naliczenia kar umownych za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu
nowej polisy, po upływie okresu obowiązywania polisy dotychczasowej.
§8
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub
drogą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie na
żądanie każdej ze stron.
§9
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2.

Wykonawcy

realizujący

wspólnie

Umowę

wyznaczają

spośród

siebie

Lidera

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
3.

Liderem,

o

którym

mowa

w

ust.

2

będzie

{………………………………………………………..}
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.
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5. W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę
przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z
Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy.
6. Wykonawca nie zmieni swojego składu przez cały okres wykonywania Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę. Każda zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie
uważana za naruszenie warunków Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie
Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot
może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy. W takim
przypadku żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do
odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.
§ 10
1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które
zamierza

powierzyć

podwykonawcom,

Wykonawca

przed

zawarciem

umowy

z

podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody
będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy, podwykonawcę wraz ze wskazaniem zdolności tego
podwykonawcy do jej wykonania.
2. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje oraz
potencjał techniczno - ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte
Umową zamówienie.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania
wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania, uchybienia i
zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub
zaniedbania samego Wykonawcy.
5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich
stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym.
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7. Wykonawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane usługi podwykonawcy zgodnie z
wiążącą ich w tym zakresie umową, a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jego
terminowe regulowanie.
8. Do zmiany podwykonawcy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-7 niniejszego
paragrafu.
§ 11
1. Wykonawca może proponować w uzasadnionych przypadkach zmianę członka
kluczowego personelu Wykonawcy (tj. przedstawionego w ofercie przetargowej, stanowiącej
załącznik do Umowy). Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, a nowa osoba proponowana na dane stanowisko musi spełniać wymogi
określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę członka kluczowego personelu w
następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;
c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany członka jego kluczowego personelu,
jeżeli uzna i uprawdopodobni, że dana osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków
wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest zmienić danego
członka kluczowego personelu zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiającego, na osobę spełniającą wymogi określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, pod rygorem naliczenia kary umownej.
§ 12
1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu członkom swojego
kluczowego personelu na następujących warunkach:
a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego;
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów kluczowych członków personelu
oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem;
c) wszystkie osoby zastępujące członków kluczowego personelu w okresie urlopu muszą być
zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Osoby zastępujące członków kluczowego personelu muszą spełniać wymogi określone
dla danej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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§ 13
1. W razie opóźnienia Wykonawcy w stosunku do jakiegokolwiek terminu wynikającego z
niniejszej

umowy

lub

ustalonego

przez

Zamawiającego,

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego jakiegokolwiek obowiązku
wynikającego z umowy w inny sposób niż naruszenie terminu jego wykonania Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiązku. Jeżeli kary umowne o których mowa w ust. 1 wyniosą więcej niż 30% wartości
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust 3, Zamawiający, po
powiadomieniu Wykonawcy, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
zachowując prawo do naliczonych już kar umownych.
3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym na
skutek okoliczności zależnych do Wykonawcy, a także w przypadku bezzasadnego
rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa
w §3 ust 3.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przenoszących

wysokość

zastrzeżonych

kar

umownych.

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej, na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub żądać ich zapłaty przez
Wykonawcę
§ 14
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.
Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania
Umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca
10
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zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację
dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po
wykonaniu Umowy.
3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z
wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu
wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania
Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i
zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani
rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że
uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni
wykorzystywać bez zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz
wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy,
pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3
ust. 3 Umowy za każdy przypadek naruszenia powyższych zobowiązań. Zamawiający
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kwota
zastrzeżonej kary nie wyrównuje powstałej szkody.
§ 15
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa, w ramach
wynagrodzenia określonego w § 3, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – j.t. Dz. U. 2016
poz. 666 - z późn. zm) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką
nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu,
b) w zakresie korzystania z utworu - korzystanie z utworu na potrzeby własne, jak i
udostępnianie

go

pełnomocnikom,

(w

razie

instytucjom

potrzeby
oraz

po

zwielokrotnieniu)

podmiotom

trzecim,

dla

własnym
celów

pracownikom,
związanych

z

przeznaczeniem utworu, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy oraz bez
dodatkowego wynagrodzenia,
c) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu – dokonywanie zmian w utworze, a
także jego przeróbek lub adaptacji d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
11
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których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. d - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1
powoduje przeniesienie na Zamawiającego prawa własności przekazanych egzemplarzy
utworów.
§ 16
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dzieł
powstałych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym za wady będące wynikiem
działań lub zaniechań Wykonawcy.
2. Okres rękojmi wynosi 3 lata, licząc od dnia zatwierdzenia Raportu Zakończenia.
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, o
których mowa w ust. 1, za które ponosi odpowiedzialność bezpośrednią lub pośrednią, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu podmiotowi, a kosztem wykonania usługi
obciążyć Wykonawcę.
§ 17
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj.
………………………. zł (słownie: …………….. ...........................................................), na
zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Datą
należytego wykonania zamówienia jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu
Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III
specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
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4. Jeżeli w czasie ważności zabezpieczenia jego wysokość lub zakres ulegnie zmniejszeniu
lub ograniczeniu z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany wyprzedzająco do
uzupełnienia i/lub przedłużenia ważności zabezpieczenia, pod rygorem naliczenia kar
umownych za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu zabezpieczenia.
§ 18
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie części
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które uważa się w szczególności:
a) powtarzające się przypadki niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy
przez Wykonawcę,
b)

naruszanie

przez Wykonawcę

postanowień

Umowy lub

przepisów prawa,

w

szczególności:
I) naruszanie zasad poufności informacji określonych w Umowie,
II) przerwanie realizacji przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnionej
przyczyny i bez zgody Zamawiającego,,
III)

ustanie

ochrony

ubezpieczeniowej

lub

zmniejszenie

wysokość

ubezpieczenia

Wykonawcy (w tym niezapłacenie należnych składek)
IV) brak ustanowienia zabezpieczenia po upływie okresu jego ważnośći w trakcie trwania
umowy
4.W każdym przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca w terminie
10 dni roboczych od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy
sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku,
według stanu na dzień odstąpienia.
5. Rozwiązanie umowy ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko
wobec czynności jeszcze niewykonanych. Strony zachowują prawo do świadczeń
otrzymanych od drugiej strony do dnia rozwiązania Umowy. Podstawę ustalenia zakresu tych
świadczeń, w tym należnego Wykonawcy wynagrodzenia stanowi protokół inwentaryzacji, o
którym mowa w ust. 4.
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§ 19
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień
Umowy.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W
takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości
odpowiadającej zmianie podatku, b) zmiana zakresu rzeczowego Umowy spowodowana
rezygnacją Zamawiającego z części zamówienia,
c) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku podanym w lit. b) W takim przypadku
obniżenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości proporcjonalnej do wprowadzanej
zmiany,
d) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy spowodowane działaniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy w terminie lub w zgodzie z Umową,
e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja– Etap II” nr

POIS.02.03.00-00-0146/17 lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu,
f) inne wypadki dopuszczalnej zmiany umowy przewidziane w umowie lub dokumentach,
stanowiących jej integralną część, o których mowa w § 1 Umowy.
§ 20
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
WYKONAWCA
………………………………………

ZAMAWIAJĄCY
……………………………………………
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