Specyfikacja Warunków Zamówienia

DO-ZP.271.67.16.2021

ZAŁĄCZNIK NR I.5 – po zmianie (1)
Projekt UMOWY NR DR……….........
zawarta w dniu.........................................w Zielonej Górze pomiędzy:
Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
NIP: 973-100-74-58, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, działającym
w imieniu i na rzecz Miasta Zielona Góra zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony
a .......................................................................................... z siedzibą w ...................... przy ul. ............,
zarejestrowanym w Wydziale ........ Krajowego Rejestru Sądowego w ............... pod nr .........., kapitał
zakładowy w wysokości ..............., NIP ................, REGON ...................lub (imię) ......... (nazwisko)
.............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ...................... prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą (imię) ................ (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ............................. z siedzibą w (adres
prowadzonej działalności gospodarczej)..........................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści:
§1
[ Przedmiot umowy i termin realizacji]
1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przetargu
nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Opracowanie
Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 następująco:
1. Etap I - Pomiary hałasu:
•

Przeprowadzenie

pomiarów

hałasu

drogowego,

kolejowego,

przemysłowego

i lotniczego oraz natężenia ruchu drogowego wraz ze sporządzeniem sprawozdań
z pomiarów.
•

Zebranie kompletu danych wyjściowych na potrzeby wykonania strategicznej mapy
hałasu.

2. Etap II – Strategiczna mapa hałasu:
•

Wykonanie części opisowej strategicznej mapy hałasu.

•

Wykonanie części graficznej mapy hałasu.

•

Opracowanie mapy terenów objętych ochroną akustyczną

•

Przygotowanie treści do publikacji na portalu internetowym Urzędu Miasta Zielona
Góra.

•

Wypełnienie arkuszy sprawozdawczych dla Komisji Europejskiej w zakresie formie
określonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3. Strony ustalają terminy wykonania dwóch etapów przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1
następująco:
1) zakończenie realizacji prac - Etap I na 8 tygodni od dnia podpisania umowy,
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2) zakończenie realizacji prac - Etap II na 31 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Przez zakończenie prac rozumie się dokonanie odbioru końcowego, bez uwag.
§2
[ Terminy odbioru przedmiotu umowy]
1. Przekazanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi w siedzibie Departamentu
Rozwoju

Miasta

–

Biuro

Ochrony

Środowiska

z

siedzibą

w

Zielonej

Górze

przy

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41.
2. Z odbioru przedmiotu umowy w ramach Etapu I oraz Etapu II zostaną sporządzone protokoły odbioru
końcowego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron w siedzibie Zamawiającego.
3. Za upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego uważa się każdą z osób wskazanych
w § 6 ust. 1.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru może
uznać jakość otrzymanego przedmiotu umowy lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmian
poinformować Wykonawcę o ustalonych wadach, powyższa informacja zostanie przekazana
Wykonawcy w formie pisemnej.
5. W razie konieczności wprowadzenia zmian lub stwierdzenia wad w przekazanym opracowaniu, za
które odpowiada Wykonawca, przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy termin do ich
bezpłatnego usunięcia. Przez wady należy rozumieć niezgodność dostarczonych materiałów
z zakresem wymagań oraz inne uwagi Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem
protokołu do czasu usunięcia tych wad.
7. Wykonawca

ponosi

całkowitą

odpowiedzialność

za

wszelkie

działania

ewentualnych

Podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności
wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień
niniejszej umowy.
8. Protokoły odbioru końcowego, stwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w ramach
Etapu I oraz Etapu II, stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur,
obejmujących wynagrodzenie za wykonane i odebrane bez zastrzeżeń prace.
§3
[ Obowiązki Wykonawcy]
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami i normami
określonymi w przepisach prawnych mających zastosowanie do przedmiotu umowy oraz zawierać
wszelkie elementy niezbędne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pisemnego
oświadczenia, że jest ono wykonane zgodnie z niniejszą umową.
3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich
niezbędnych materiałów, danych, pomiarów i informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
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4. Uwagi, konsultacje z Zamawiającym, zgłaszane w formie pisemnej, powinny być uwzględniane
podczas realizacji Zamówienia, jeżeli nie pociągają za sobą znacznego rozszerzenia zakresu prac.
5. Wszelkie uzgodnienia między Stronami, dokonane w toku realizacji przedmiotu umowy, konieczne
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, powinny być sporządzone na piśmie lub
przekazane drogą elektroniczną, przez osoby uprawnione. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wydawania Wykonawcy wiążących uwag oraz zaleceń dotyczących sposobu wykonywania
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielać Przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji
i udzielać wyniki w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego
jedynie do realizacji przedmiotu umowy.
8. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
z udziałem Podwykonawców:
-

……………………………………………………………………………………………………………..

-

……………………………………………………………………………………………………………..

-

……………………………………………………………………………………………………………..

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób i przedmiotów, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z udziałem osób posiadających
kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań.
11. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawarte
pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o podwykonawstwo stanowią
załącznik do umowy.
12. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy
podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
polegał na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
potwierdzenia spełnienia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 118 ust. 1 ww. 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, o którym mowa
w § 1 ust.1.
14. Realizacja robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.
15. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące
zadania objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu czynności w zakresie
opracowania Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra.
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16. Zamawiający jest uprawniony do kontroli Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę
obowiązku powierzenia realizacji czynności określonych w ust. 15 pracownikom w rozumieniu
Kodeksu Pracy, na każdym dowolnym etapie realizacji przedmiotu umowy.
17. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy oświadczenia, że osoby wykonujące przy realizacji przedmiotu umowy,
czynności określone w ust 15, wykonują je na podstawie umów o pracę. Oświadczenie powinno
zawierać imiona i nazwiska tych osób oraz czynności jakie wykonują,
2) przeprowadzać kontrole, z prawem żądania od osób wykonujących pracę informacji
o podstawie prawnej świadczenia pracy na rzecz Wykonawcy.
18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
19. Przepisy ust. 15-18 stosuje się również do Podwykonawców z zachowaniem postanowień
§ 7 ust.1 pkt 1c.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w szczególności za: zaistniałe zdarzenia i wypadki,
których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę, szkody na osobie lub mieniu
poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie powstałe w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
21. Wykonawca zobowiązuje się dostosować przedmiot umowy do zmieniających się przepisów tak,
aby przedmiot umowy był zgodny z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania
Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru.
22. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiału, sprzętu oraz
transportu własnym staraniem i na własny koszt, zgonie z warunkami opisanymi w umowie.
23. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
779) strony ustalają, iż Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych
w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i obowiązki
wynikające z przepisów prawa w tym zakresie obciążają Wykonawcę.
§4
[Zobowiązania Zamawiającego]
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Nieodpłatnego udostępniania Wykonawcy posiadanych danych, materiałów i opracowań
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy wymienionych w opisie zamówienia.
2) Udzielania odpowiedzi na pytania, uwagi i wnioski zgłoszone pisemnie przez wykonawcę,
w terminie do 7 dni od daty ich odbioru przez Zamawiającego.
3) Przystąpienia i protokolarnego odbioru prac z terminami i zasadami określonymi w § 2.
4) Zapłaty umówionego wynagrodzenia.
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§5
[Wynagrodzenie]
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje
całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości ………… (słownie: ………........................................),
w tym 23 % VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w następujących transzach:
1)

Transza I w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj.: wartość netto
…………… zł (słownie: ……………………………..……………zł), podatek VAT….% tj.
………zł, wartość brutto ……………… zł (słownie:…………………………….……..zł) - po
wykonaniu prac objętych Etapem I.

2)

Transza II w wysokości 70 % wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj.: wartość netto
…………… zł (słownie: …………………………………………zł), podatek VAT….% tj.
………zł, wartość brutto ……………… zł (słownie:…………………………..zł) - po wykonaniu
prac objętych Etapem II.

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia opisanego w ust. 2, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1, będą protokoły odbioru końcowego wraz z pisemnym potwierdzeniem
Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań

i płatności oraz

zrzeczeniu się wszelkich roszczeń Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na adres:
Nabywca: Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra.
Skrzynka PEPPOL nr GLN 5907653846045.
5. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty złożenia jej w siedzibie Urzędu Miasta Zielona
Góra przy ul Podgórnej 22, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po jego całkowitym wykonaniu na podstawie
faktury VAT w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wystawionej w oparciu o protokoły odbioru
końcowego wraz z potwierdzeniem Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich
zobowiązań

i

płatności

oraz

zrzeczeniu

się

wszelkich

roszczeń

Podwykonawców

w stosunku do Zamawiającego.
7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należnej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy figuruje na białej liście podmiotów zgodnie
z art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U z 2021 r. poz.685 z późn. zm.).
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10. Zamawiający dokona płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie
z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Dopuszcza się możliwość składania e-faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, platforma eFaktura.gov.pl. Skrzynka PEPPOL nr GLN 5907653846045.
12. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, że
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzona odpowiednia
zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy tzn. zostanie ono podwyższone albo
obniżone

proporcjonalnie

do

zmiany

wysokości

stawki

podatku.

Zmiany

te

muszą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia, co musi być przez Wykonawcę wykazane.
13. Wykonawca na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych,
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie
wystawiał rachunki.
15. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której
Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu
Skarbowego.
16. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu
wynagrodzenia.
17. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT
czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności
za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
§6
[Współpraca stron]
1. Odpowiedzialnym

za

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

ze

strony

Wykonawcy

jest

.....................................................................................
2. Zamawiający wyznacza na przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór:
a) Urszulę Podgajną - kierownika Biura Ochrony Środowiska,
b) Andrzeja Sowińskiego - inspektora Biura Ochrony Środowiska,
c) Patrycję Kruglicką - podinspektora Biura Ochrony Środowiska,
3.

Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.
§7
[Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy]

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy – w formie kar umownych, potrącanych z faktury.
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla Etapu I oraz Etapu II - w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonego od przekroczenia terminu
realizacji umowy,
b) z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
c) za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa
w § 3 ust. 15 - 17 Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości
1000,00 zł brutto.
d) łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego
nie przekroczy 90 % wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt a.
2. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

dochodzenia

od

Wykonawcy

odszkodowania

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających
z Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty
faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac niewykonanych lub
usunięcia wad prac wykonanych wadliwie.
5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania/wykonania umowy Zamawiający zastrzega
sobie prawo:
a) do wyznaczenia dodatkowego terminu poprawnej realizacji przedmiotu umowy,
b) w przypadku niezrealizowania wskazanych do poprawy elementów przedmiotu umowy, do
odmowy odbioru i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. W razie odebrania przedmiotu odbioru z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nie
nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy
odpowiedni termin do ich usunięcia.
§8
[Odstąpienie od umowy]
1. Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 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,

-

gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
w sposób sprzeczny z umową, albo z nienależytą starannością,
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-

gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w terminie o którym mowa
w § 1 ust. 3,

-

gdy wady w przedmiocie umowy nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika,
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie,

-

nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

-

wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu
zamówienia lub/i nie kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

-

gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez
uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem
nieważności.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. Zamawiający rozwiązuje umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) postępowania niezgodnego z prawem,
b) realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby inne niż wskazane w § 3 ust. 8.
§9
[Zmiany umowy]
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany
adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę,
b) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
-

zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot
zamówienia określony w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie
przedmiotu zamówienia,

-

nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych
rozwiązań, niż zakładano w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert,

-

nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które
te przepisy narzucają,

-

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron,
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c) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że z niemożliwych do
przewidzenia na etapie planowania zadania przyczyn wykonanie całości przedmiotu
zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniży to
koszty zadania albo skróci czas realizacji),
e) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 8 lub wprowadzenia
innych Podwykonawców/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia
wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
f)

w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia
przez Wykonawcę - na jego pisemny wniosek. Zmiana obowiązywać będzie od daty
zmiany stawki podatku VAT,

g) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający
ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie
Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub
większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie.
2. Wystąpienie którejkolwiek z przyczyn z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest
inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 10
[Rękojmia ]
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy rękojmi na wykonane prace, licząc od dnia
podpisania przez Przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego Etapu II.
2. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.
3. W

okresie

rękojmi

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

bezpłatnego

usuwania

wad

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
4. O wykryciu wad przez Zamawiającego w okresie rękojmi, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na
piśmie wzywając go do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Pomimo wygaśnięcia rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone
przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi.
6. Wykonawca jest także odpowiedzialny za usuwanie wad w części przedmiotu umowy wykonanym
przez Podwykonawców.
7. Wykonawca zobowiązuje się do 12-miesięcznej asysty technicznej w zakresie:
-

telefonicznej pomocy i konsultacji w formie ,,hot-line’’,

-

pomocy i konsultacji w formie pomocy elektronicznej.
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§ 11
[Prawa autorskie]
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do wszystkich wykonanych w ramach niniejszej umowy utworów
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) na wszelkich polach eksploatacji:
1) w

zakresie

utrwalania

i

zwielokrotniania

opracowania

(techniką

drukarską,

zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową),
2) w zakresie rozpowszechniania opracowania: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.
3) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których opracowania utrwalono:
a. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
b. użytkowanie opracowania na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać
Opracowania lub ich dowolną część, a także ich kopie:
-

innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań projektowych,

-

wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych,
jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-

innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót
budowlanych,

-

stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi, określone w § 5 ust. 1, zawiera również wynagrodzenie za
przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej.
3. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z chwilą podpisanie protokołu odbioru,
o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich.
5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie naruszył cudzych praw
autorskich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w tym
zakresie.
§ 12
[Zachowanie poufności]
1. Strony udostępniają sobie wzajemnie informacje (w tym dane osobowe) wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych:
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a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje
w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczącej zadania, o którym mowa w § 1 Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany przez
Prezydenta Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne
do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie powyższej dokumentacji, czyli
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
5. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w opracowaniu przedmiotu
umowy w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom państwowym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia
i realizacji umowy.
7. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
8. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania
umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu
roszczeń.
9. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13
[Zapisy umowne w związku z ustawą o elektromobilności]
1. Wykonawca oświadczy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia,
będzie wynosił co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności

i paliwach ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy

w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się
z uwzględnieniem zmian ustawy.
2. Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia 2021 r. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia ( ilość, nr rejestracyjne
pojazdów ze wskazaniem ( % ) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym.
3. W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 umowa wygasa
na mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
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4. Wykonawca od 1 stycznia 2022 r. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać
pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą
umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości
pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 2, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.
5. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane
przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
6. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego
do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności
poprzez żądania okazania pojazdów.
7. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 wystąpienia z tego
powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego
wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność
za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została
rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy.
§ 14
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie modyfikacje, powiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
3. Sprawy sporne między Stronami wynikłe na tle realizacji umowy, po wyczerpaniu postępowania
ugodowego, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że nazwa firmy, imię i nazwisko Wykonawcy oraz informacja
o wysokości wynagrodzenia stanowią informacje publiczne i mogą być udostępniane w trybie
przepisów o dostępie do informacji publicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie
stanowi inaczej.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca:
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