
UMOWA nr         /WKŚ.II.ZI/Z/            /2020

zawarta w Płocku w dniu………………………………... pomiędzy
Gminą - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej  „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka

a 
................................................  zam.  w  ….............,  ul.  …......................,  prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą .................................................................................,
.............................,  ul.  ….............................,  posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania konserwacji rowów (wraz z zimowym utrzymaniem),
zbiorników  retencyjnych,  rzek  oraz  terenów  oczyszczalni  wód  deszczowych
(z  wylotami)  na  terenie  miasta  Płocka  w  latach  2020  -  2022,  w  terminach
określonych w § 3 ust. 2, 3, 4 i 5.

2. Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót.

3. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego w pięciu
etapach, określonych w § 3 ust. 2, oraz w zależności od potrzeb na bieżąco w zakresie
usuwania  roztopów  i  stałego  utrzymania  odcinka  rowu  „Małej  Rosicy”,  zatorów,  tam,
odmulania na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach urządzeń wodnych w terminach
określonych  w  §  3  ust.  4  i  5  protokołami  częściowymi  oraz  protokołem  końcowym
potwierdzającym kompleksowe zrealizowanie robót przeznaczonych do wykonania w okresie,
o którym mowa  w § 3 ust. 1.

2. Komplet  materiałów  i  urządzeń  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia  zabezpiecza
Wykonawca. 

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do 30 kwietnia 2022 roku.
2.Termin zakończenia I konserwacji strony ustalają na dzień 31.07.2020 roku,  II konserwacji

na  dzień  30 września  2020 roku,  III  konserwacji  na  dzień 30 czerwca 2021 roku,  IV
konserwacji  na dzień 30 września 2021 roku, V konserwacji  na dzień 30 października 2021
roku. 

3.Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  może  ulec  zmianie  w  przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ich terminowe
wykonanie. Zmiana  terminu  robót  wymaga  sporządzenia  protokołu  i  dokumentacji
fotograficznej.

4. Termin wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem urządzeń wodnych na długości
850 mb uzależniony jest od wystąpienia roztopów zalegającego śniegu i lodu w rowach na
skutek gwałtownego wzrostu temperatury powietrza. Termin wykonania robót związanych ze
stałym utrzymaniem wskazanego  przez  Zamawiającego  odcinka  rowu „Małej  Rosicy”  na
długości 158 mb (od przepustu – ul. Grabówka w stronę Wisły) jest uzależniony od nasilenia
opadów. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usuwania roztopów i odmulenia rowu „Mała
Rosica” wynosi ……….. minut od zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. Termin wykonania robót związanych z utrzymaniem wskazanego przez Zamawiającego na
długości  374 mb odcinka rowu „Małej Rosicy” (od przepustu powyżej ul. Grabówka) oraz



usuwania  zatorów,  tam  będzie  zależny  od  potrzeb  i  będzie  zlecany  telefonicznie  przez
Zamawiającego przez cały okres trwania umowy i będzie wynosił 14 dni.

§ 4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonanie robót, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3,
2) wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem oraz siwz,
3) sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu  robót konserwacyjnych
na każdym etapie konserwacji,
4)  usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5) pełne pokrycie ewentualnych kosztów poboru wody i energii elektrycznej,
6) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia i urządzeń zlokalizowanych

w strefie prowadzonych robót,
7) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,
8) informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy o każdorazowej zmianie: adresu

siedziby  Wykonawcy,  jego  biura,  osób  uprawnionych  do  reprezentacji,  jak  również  o
złożonym  wniosku  o  likwidację  lub  upadłość  Wykonawcy;  zawiadomienie  należy
dostarczyć  listem  poleconym  na  adres  Zamawiającego  w  terminie  7  dni  od  daty
zaistnienia danego zdarzenia,

9)  bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji  uzyskanych w związku z
wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i jego Klientów,

10)  zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, a także osoby trzecie, przy udziale których
wykonuje  zlecenie  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności
określonych  w  niniejszej  umowie  pod  rygorem  ponoszenia  odpowiedzialności  za
nienależyte wypełnienie tego zobowiązania; Wykonawca za działania lub zaniechania ww.
osób trzecich odpowiada jak za swoje własne,

11)  podjęcia  pozytywnych  działań  zmierzających  do  ochrony  informacji  poufnych
Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do
ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego,

12) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp  oraz w trakcie  realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy  wskazanych w SIWZ.

13)  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania  wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14) W trakcie realizacji  zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym

w  tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę osób  wykonujących  wskazane  w  siwz
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a)  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy

o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz



ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  Wykonawcy  lub
podwykonawcy;

b) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia  29  sierpnia  1997  r.   o ochronie  danych  osobowych (tj.  w  szczególności  bez
adresów,  nr  PESEL  pracowników).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega
anonimizacji  .Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji .

15)  Zamawiający  może  w  każdym czasie  realizacji  umowy zwrócić  się  do  Państwowej
Inspekcji  Pracy o wszczęcie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o których mowa
w ust. 3, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

16)  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu formularzy cenowych
w terminie 3 dni od podpisania umowy.

17)  Wykonawca zobowiązany jest  do posiadania ubezpieczenia prowadzonej  działalności
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez cały okres
obowiązywania  umowy  obejmującego  ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokości, co  najmniej wartości
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  dokument  potwierdzający
ubezpieczenie prowadzonej działalności w terminie 3 dni od daty podpisania umowy;

18) Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznała
się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  tym
z Polityką Środowiskową, a także innymi właściwymi dla danej działalności regulacjami
systemu,  dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu oraz  zobowiązuje  się  do  ich
przestrzegania w trakcie realizacji niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) odbiór przedmiotu odbioru po jego wykonaniu.

§ 5

1. Łączne  wynagrodzenie  (z  podatkiem  VAT)  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  może
przekroczyć kwoty ............ zł brutto. 

2. Kwota,  o  której  mowa  w  ust.  1  może  ulec  zmniejszeniu  w  zależności  od  faktycznie
wykonanych  usług/robót  budowlanych,  które  będą  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia określonego w § 1.

3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia w razie zmniejszenia zakresu
usługi/robót budowlanych.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia  i/lub  zwiększenia  ilości  obmiaru
określonego w przedmiarze w trakcie trwania umowy przy zachowaniu cen jednostkowych.

5.  Wynagrodzenie  powyższe  jest  ostateczne,  uwzględnia  wszystkie  elementy  inflacyjne  w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

6.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  dokona  ewentualnego  montażu,

http://www.zsz.plock.eu/


demontażu elementów zabezpieczających i innych niezbędnych do wykonania robót, a  nie
pozostających  trwale  zamontowanych  po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  niniejszej
umowy. 

§ 6

1. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi fakturami częściowymi za kolejne etapy konserwacji
przedmiotu  odbioru,  tj.  prace  konserwacyjne,  określone  w  §  3  ust.  2  oraz  za  wykonanie
czynności wymienionych w § 3 ust. 4 i 5, przy czym podstawą do wystawienia faktur VAT są
bezusterkowe częściowe lub końcowy protokół odbioru, po uprzednim potwierdzeniu wykonania
robót przez inspektora nadzoru.
2. Termin realizacji faktur 30. dnia od daty wpływu do Zamawiającego.
3. Należność  wynikająca ze złożonych faktur, w których zostanie podany nr niniejszej umowy,
zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach wystawionych na Gminę -
Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock – NIP 774-31-35-712.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP …...................................
5.  Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.
6. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności, praw i roszczeń wynikających z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7.  Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalają, że skonto
będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z
faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 2. Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej.

§ 6a
1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje  się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 umowy.
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie  z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357)
prowadzony jest rachunek VAT.
3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę  15 000
zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą prawną, czy
osobą fizyczną  prowadzącą  jednoosobową  działalność  gospodarczą  zapłata  nastąpi  z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

§ 6b
 I wersja
1.Wykonawca oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną fakturę/faktury,  o  których mowa w
Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018  poz.  2191  ze  zm.).  Faktury  ustrukturyzowane  należy  przesyłać  na  Platformę
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:  7743135712.
2.Zamawiający informuje, że na podstawie art.4 ust 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych  dokumentów  elektronicznych,
o których mowa w art. 2 pkt. 3 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych
niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail wks@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d)

mailto:wks@plock.eu


ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

lub

II wersja
1.Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2.Zamawiający informuje, że na podstawie art.4 ust 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu
nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych,  o
których  mowa  w  art.  2  pkt  3  za  pośrednictwem platformy  elektronicznego  fakturowania.
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych
niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego na adres e-mail wks@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 7

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres email:
wks@plock.eu  o  gotowości  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  oraz  złoży   wszystkie
dokumenty  niezbędne  do  dokonania  odbioru  robót  a  także  z  przygotowanym  projektem
protokołu odbioru konserwacji wykonanej w terminie zawartym w § 3 ust. 2 oraz telefonicznie
lub pocztą elektroniczną na adres email: wks@plock.eu o pracach wyszczególnionych w § 3
ust. 4 i 5 wraz z przygotowanym projektem odbioru wykonanych prac.
2.  Zamawiający  w ciągu 5 dni  roboczych od daty  zawiadomienia  przystąpi  do odbioru.  W
przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym
fakcie  Wykonawcę,  wskazując  jednocześnie  podstawę uniemożliwiającą  rozpoczęcie  odbioru
wykonanych robót i wyznaczony termin kolejnego odbioru.
3.  Strony  ustalają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
wad.
4. W przypadku ujawnienie wad/usterek Wykonawca zobowiązuję się usunąć je na swój koszt i
ryzyko w terminach techniczne i organizacyjne uzasadnionych, w ciągu 7 dni kalendarzowych
od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.
5  W  razie  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  w  ustalonym  terminie  wad  lub/i  usterek
stwierdzonych przy odbiorze częściowym poszczególnych prac konserwacyjnych lub końcowym
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty.
7. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczyć w
tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika
nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,  Wykonawca  traci  jednak  w  tym  wypadku  prawo  do
zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 8

1. Nadzór ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …........................................
2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: ….......................................
3.  Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję kierownika robót posiada wymagane
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doświadczenie zawodowe.
4. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby pełniącej obowiązki kierownika robót

musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga  zaakceptowania  przez
Zamawiającego. Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  7  dni  od  daty
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób
będą spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Zmiana osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego nie wymaga aneksu.

§ 9

1.Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego jako łączna wartość w § 5 ust. 1  przypadku
odstąpienia  od umowy przez  Zamawiającego z  powodu okoliczności  za  które  odpowiada
Wykonawca w szczególności w przypadkach określonych w § 11.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
a)  opóźnienie  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  lub  jej  części  -  w  wysokości  0,5%

wynagrodzenia brutto,  określonego jako łączna wartość w § 5 ust.  1  za każdy dzień
opóźnienia,

b)  opóźnienie  w  usunięciu  usterek  i  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  częściowym lub
końcowym - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,  określonego jako łączna wartość
w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin uzgodniony przez
obie strony,

c) w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej, o którym mowa  § 4 ust 1 pkt 17  - w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego jako łączna wartość w § 5 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia;

d) w dostarczeniu formularza cenowego, o którym mowa § 4 ust 1 pkt 16  - w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, określonego jako łączna wartość  w § 5 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia;

e) przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie usuwania roztopów i odmulenia rowu ponad
czas ustalony w § 3 ust. 4 - 100 zł za każde 15 minut opóźnienia. 

3. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary
umownej.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia powyższych
kar umownych.

5. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli  zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1 Pzp,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej

w art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążyły  na  nim  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE
i  dyrektywy  2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.



§ 11

1.  Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  w  terminie  30  dni  od  daty
powzięcia  informacji  o  wystąpieniu któregokolwiek z poniższych zdarzeń,  bez  obowiązku
zapłaty kary umownej w przypadku, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych przyczyn oraz  nie  kontynuuje  ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,
5) opóźnienie w realizacji umowy wynosi ponad 30 dni,
6) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z SIWZ, warunkami technicznymi lub w sposób

zagrażający bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności i  może być

złożone w całym okresie trwania umowy.

§ 12

Skutki cywilno-prawne wynikające ze szkód związanych z realizacją niniejszej umowy obciążają
Wykonawcę.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku gdy
skutkiem  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  umowy  spowoduje  szkodę
Zamawiającego lub osób trzecich.

§ 13

1.  Wykonawca  w   dniu  podpisania  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
w wysokości  5% wynagrodzenia  określonego jako łączna wartość  w § 5 ust. 1  tj. kwotę
…...........zł w formie .....................

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową
wykonania prac.

3. Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zmiany co do treści umowy i odbywać
się będzie w formie pisemnego poinformowania Zamawiającego. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania
jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron,  wyrażone  na  piśmie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  strony  pod
rygorem nieważności.

2. Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy  w  przypadkach  określonych
w  art.  144  ust.  1  pkt  2-  6  Prawa  Zamówień  Publicznych  oraz  przewiduje  możliwość
dokonania w umowie następujących istotnych zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku:
• - zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w co zostanie  przez Wykonawcę uzasadnione i
udokumentowane,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości  stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli  zmiana ta będzie
miała  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę  -  co  zostanie  przez
Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane,

-  zmiany zasad gromadzenia  i  wysokości  wpłat  dla  pracowniczych planów kapitałowych,  o



których  mowa  w  ustawie  z  dnia  04  października  2018  roku  o  pracowniczych  planach
kapitałowych,  jeśli  zmiana  ta  będzie  miała  wpływ na  koszty  wykonania  zamówienia  przez
Wykonawcę - co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane,

W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w lit. a tiret 2-4
na  wzrost  wynagrodzenia  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  waloryzacji
wynagrodzenia  Wykonawcy  do  czasu  przedstawienia  wymaganego  uzasadnienia  oraz
dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

- zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, wykonania usług
dodatkowych, zaniechania – rezygnacji z części usług.

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
- terminu realizacji w przypadkach § 3 ust. 2, 3, 4 i 5,
-  zaistnienia  działań  wojennych,  aktów  terroryzmu,  rewolucji,  przewrotu  wojskowego  lub
cywilnego,  wojny  domowej,  skażeń  radioaktywnych,  z  wyjątkiem  tych  które  mogą  być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,
-  zaistnienia  pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,
niepokoje,  strajki,  okupację  budowy  przez  osoby  inne  niż  pracownicy  Wykonawcy  i  jego
podwykonawców,
- skorzystania z okoliczności określonych w art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp,
-  realizacji  w  zakresie  terminów  i  zakresu  przedmiotu  umowy  w  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego.

§ 15

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla  Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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