Zał. nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: IP.271.8.2018
UMOWA NR ……………
/PROJEKT/
zawarta w dniu …………………… r. w Czernichowie pomiędzy:
Gminą Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, NIP: 9442253228, działającą
przez Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Czernichów Szymona Łytka,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym, przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
(zwanych dalej łącznie: „Stronami”)
Stosownie do dokonanego przez Gminę Czernichów wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
IP.271.8.2018, strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Szlachecka lub Zagacie, gm. Czernichów,
zwaną dalej dokumentacją oraz uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę
- w zależności od zadania, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i
jego realizacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zał. nr 8 do SIWZ)
oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
umowy (załącznik do oferty sporządzony na podstawie zał. nr 11 do SIWZ).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.
3. Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na dzień 30.11.2018 r.
§2
1. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami w zakresie projektowania
obiektów budowlanych.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich
wyjaśnień do dokumentacji na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego
na wybór Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej
dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi w terminie do
dwóch dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego wnoszonych pytań,
uwag i zastrzeżeń. Pytania i odpowiedzi będą miały formę dokumentacji elektronicznej
przesyłanej za pomocą poczty mailowej.
3. Korespondencja, o której mowa w ust. 2 kierowana będzie na adresy wskazane
w umowie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego
o ich zmianie, a w razie niedopełnienia tego obowiązku korespondencja skierowana
na adresy wskazane w umowie traktowana będzie jako doręczona, z upływem 7 dni
od dnia jej wysłania przez Zamawiającego, a w przypadku korespondencji mailowej,
w dniu jej wysłania.
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§3
1. Do
koordynacji
prac
ze
strony
Zamawiającego
zostaje
wyznaczona/y
P. ………………………………………………………, tel. ………………………………………, mail: ………………….
2. Jako
koordynatora
opracowań
projektowych
Wykonawca
wskazuje
P. …………………………………………………, tel. …………………………………, mail: …………………………
3. Wykaz osób realizujących dokumentację projektową stanowi załącznik nr 2 do umowy
(załącznik do oferty sporządzony na podstawie zał. nr 8 do SIWZ).
§4
1. Na etapie wykonywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania
z Zamawiającym istotnych zapisów dokumentacji, przykładowo dotyczących
rozwiązań projektowych, czy materiałów.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do wprowadzania do
dokumentacji zmian wynikających z uzgodnień z innymi podmiotami, w tym
właścicielami nieruchomości lub zarządcami przez które przebiegać będzie
projektowana sieć kanalizacyjna .
3. Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty niezbędne do wykonania umowy, w tym
koszty map i innych dokumentów, które zobowiązany jest pozyskać w ramach
niniejszej umowy oraz koszty opłat skarbowych od pozwolenia na budowę lub innych
wymaganych prawem rozstrzygnięć.
§5
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w liczbie egzemplarzy określonej
w załączniku nr 1 do umowy, wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności
z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.
Oświadczenie to stanowić będzie integralną część dokumentacji projektowej.
§6
1. Przekazanie dokumentacji lub części dokumentacji (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Fakt przekazania dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem przekazania
dokumentacji.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzania dokumentacji pod względem
merytorycznym.
4. Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji lub części dokumentacji Strony
umowy potwierdzą protokołem odbioru.
5. Protokół odbioru powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia
kompletu dokumentacji projektowej lub części dokumentacji.
6. W razie odmowy odbioru dokumentacji, zwrot dokumentacji wraz z pisemnym
podaniem przyczyn odmowy odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, powinien
nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Za datę faktycznego wykonania przedmiotu niniejszej umowy uznaje się datę
dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji lub części dokumentacji pod
warunkiem, że Zamawiający podpisze protokół odbioru w terminie określonym
w ust. 5.
8. Podpisanie protokołu odbioru nie jest tożsame z potwierdzeniem przez
Zamawiającego, że dokumentacja nie posiada wad.
§7
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości:
………………………………………………
zł
brutto
(słownie:
………………………………………………………………………………………), w tym podatek VAT …………
zł, czyli netto ……………………… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części lub całości
przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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3. Płatnikiem faktury będzie: Nabywca: Gmina Czernichów; ul. Gminna 1, 32-070
Czernichów; NIP 944-225-32-28; Odbiorca: Urząd Gminy Czernichów; ul. Gminna 1,
32-070 Czernichów.
4. Strony ustalają, iż wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy,
w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności
realizowanych na rzecz Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie będzie mogło ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 16 ust. 2
pkt 1-5 oraz zgodnie z zapisem § 16 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
1. Na prace będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji
jakości na okres 36 m-cy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o
którym mowa w § 6 ust. 5 umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach
dokumentacji w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
3. Wydanie Wykonawcy wadliwej dokumentacji, o ile Wykonawca zgłosi potrzebę jej
otrzymania, w celu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad nastąpi w
siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, w 1 egzemplarzu.
4. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym
zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie gwarancji
jakości, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie albo
w innym terminie, ustalonym indywidualnie przez Zamawiającego. Wady, które
zostaną ujawnione w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót
budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 dni od otrzymania
zawiadomienia o wadzie.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego
w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu na usunięcie wad, o
którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie zastępcze).
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisu
kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy sprzedaży.
§9
1. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady dokumentacji.
2.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają po upływie ……………
(zgodnie ze złożoną ofertą) od zakończenia realizacji robót budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji , tj. podpisania końcowego protokołu
odbioru tych robót budowlanych , których realizacja planowana jest na lata 20182021.
§ 10
1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy Strony ustalają kary umowne.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od
umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca
jest
zobowiązany
zapłacić
Zamawiającemu
karę
umowną
w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od
upływu terminu określonego w § 1 ust. 3,
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2) za zwłokę w wykonaniu etapu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym za ten
etap, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu określonego w tym
harmonogramie,
3) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od
upływu terminu ustalonego na usunięcie wad,
4) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
5) za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na etapie procedury udzielenia zamówienia
publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, w wysokości 200,00 zł za
każdy dzień opóźnienia,
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty zarówno kary umownej z
tytułu odstąpienia, jak i kar umownych należnych z innych tytułów .
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z należności wobec Wykonawcy.
6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma
prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 11
1. Wykonawca oświadcza, że do materiałów wykorzystanych przy realizacji umowy
przysługują mu majątkowe prawa autorskie, które nie naruszają i nie będą naruszać
praw autorskich osób trzecich,.
2. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość
majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa w , wycenionych na
kwotę ………………… zł brutto (słownie: ………………………… …/100 zł).
3. Przeniesienie
majątkowych
praw
autorskich
następuje
z chwilą wypłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w zakresie wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 880 z późn. zm.), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką dowolnej liczby
egzemplarzy dzieła/dzieł w dowolnym materiale;
2) prezentowanie na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym
w szczególności w katalogach oraz na stronie WWW, wydawanych przez
Zamawiającego, partnerów projektu lub Zamawiającego wspólnie z innymi
podmiotami,
3) prezentowanie na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym
w szczególności na targach i wystawach;
4) uzyskanie praw ochronnych z prawa własności przemysłowej na obszarze Unii
Europejskiej;
5) produkcja i wprowadzanie do obrotu wszystkich elementów zgodnych
z szczegółowym opracowaniem;
6) prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek
i modyfikacji;
7) poprawianie i rozbudowywanie całości lub poszczególnych części;
8) digitalizacja;
9) użytkowanie w różnych formach identyfikacji zewnętrznej, nadawanie za
pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie przez inną
organizację radiową lub telewizyjną;
10) informacja, promocja i reklama oraz publiczne udostępnianie egzemplarzy
w nieograniczonej ilości, a także prawo zezwolenia na dokonywanie opracowań;
4. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do
dokonywania
jakichkolwiek
zmian
i przeróbek dokumentacji przez uprawnionych projektantów, w tym również do
wykorzystania jej w części lub całości oraz łącznie z innymi utworami i przenosi na
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Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do
dokumentacji.
5. Utrwalone wyniki prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca może
pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
((tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).).
7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, nie jest, ani nie będzie obciążona żadnymi
prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz, iż jest świadomy, iż w ramach
wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do
tej dokumentacji. Zamawiający ma prawo korzystać z dokumentacji projektowej i jej

opracowań oraz rozpowszechniać ją i jej opracowania bez oznaczania ich nazwiskiem i imieniem
autora. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw
osobistych.
8. Wykonawca ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwoleń.
9. Zezwolenia udzielone Zamawiającemu są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych
warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
§ 12
1. Jeżeli Wykonawca realizuje usługi będące przedmiotem niniejszej umowy przy udziale
podwykonawców, w tym nie zgłoszonych w ofercie Wykonawcy lub w przypadku
zmiany pierwotnie zgłoszonego podwykonawcy, strony stosują postanowienia od ust.
2 do ust. 9.
2. Przed powierzeniem przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy,
który nie jest podwykonawcą wskazanym w ofercie, Wykonawca złoży niżej
wymienione dokumenty dotyczące tego podwykonawcy:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że dany
podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub inny dokumentu potwierdzający, że
podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, które winno być złożona w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę - w przypadku,
gdy podwykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej,
jak i każdego z jej wspólników;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że dany podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, które winno być złożona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez podwykonawcę - w przypadku, gdy podwykonawca
prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub
inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej
wspólników;
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3) oświadczenie danego podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, które
winno być złożona w formie oryginału.
3. W przypadku gdy dokument lub oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 potwierdzi
zaistnienie wobec podwykonawcy okoliczności będącej podstawą do wykluczenia,
zgodnie z art. 36 ba ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany będzie do
zastąpienia tego podwykonawcy innym podwykonawcą lub zrezygnuje z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, zobowiązany jest podać
dane kontaktowe podwykonawców wskazanych w ofercie oraz osób do kontaktu z
nimi.
5. Wykonawca przed przystąpieniem nowych podwykonawców do wykonania
powierzonej im części zamówienia zobowiązany jest podać dane kontaktowe tych
podwykonawców oraz osób do kontaktu z nimi.
6. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa ust. 4 i 5.
7. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie ……………….. (zgodnie z ofertą
Wykonawcy).
8. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania i zaniechania, za działania i
zaniechania podwykonawców oraz osób, z których pomocą prace wykonuje, jak
również podwykonawców oraz osób, którym wykonanie prac powierza. Powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Zlecenie wykonania części prac
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części zamówienia
9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy współpracy zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
§ 13
1. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w dziale
IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.
2. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawą Prawo zamówień
publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części lub w
całości bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Zamawiającego nie rozpoczął realizacji usług objętych umową lub
przerwał ich realizację i nie realizuje ich przez okres kolejnych 30 dni
kalendarzowych ,
2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania realizuje przedmiot umowy
w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, a także jeżeli

3) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
5)
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2
(odstąpienie umowne) powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstąpienia, w terminie do 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o tej przyczynie.
§ 14
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają pod orzecznictwo właściwego
dla Zamawiającego sądu powszechnego.
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§ 15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 w ust. 1 pkt od 2 do 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych albo jedna z niżej opisanych okoliczności:
1) zmiany dotyczą wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT strony zmieniają
wysokość wynagrodzenia (obniżają je lub podwyższają) o kwotę wynikającą ze
zmienionej stawki Vat.
2) zmniejszenia zakresu realizowanego zamówienia i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmniejszenia zakresu
zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych. W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie
obniżone o wartość niewykonanych prac.
3) zmiana polega na wprowadzeniu nowego lub zmianie dotychczasowego
podwykonawcy pod warunkiem zgodnego z umową zgłoszenia tego faktu oraz
przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2, które potwierdzą brak
przesłanek do wykluczenia podwykonawcy zgodnie z art. 36 ba ust. 2 ustawy
Pzp,
4) terminu wykonania umowy lub harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np. w przypadku
przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji, terminu wydania decyzji
administracyjnych,
czy
uzgodnień
z
właścicielami
terenu
objętego
projektowaniem,
5) osób odpowiedzialnych za realizację umowy - zmiana może być dokonana na
osobę o takich samych lub większych uprawnieniach i doświadczeniu, jak osoba
zastępowana, której doświadczenie i uprawnienia były oceniane w toku
postępowania przetargowego.
6) zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy i innych zapisów
umowy.
3. W związku z wskazanymi w ust. 2 pkt 2-7 okolicznościami dopuszczalne jest
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o kwotę nie większą niż
udokumentowaną zmianę kosztów świadczenia usługi.
4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany
i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może
wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 16
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny oferty
brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości …………… zł. (słownie: ……………………………………………),
w formie ……………………………………………………………..
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 17
Integralną część umowy stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji – załącznik nr 1,
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2) Wykaz osób – załącznik nr 2,
3) Harmonogram robót - załącznik nr 3.
§ 18
Niniejszą umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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