ZAPYTANIE OFERTOWE
(ZO)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną zgodnie z „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

na usługi pn.:
„Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa
i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz
zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych (Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0060/16)”
CPV: 71.31.00.00-4

CZEŚĆ II – Wzór umowy

Część II ZO – Wzór umowy

UMOWA nr ………………..
zawarta w dniu …………………………….. r.
pomiędzy:
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ; ul. Białowieska
74a, 54-235 Wrocław, które reprezentuje:
1.

…………………………………………………………………… – ……………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu którego działa:
1.

…………………………………… – …………………………………………,

zwanym dalej Inżynierem lub Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną
zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, strony
zawierają umowę o następującej treści:
1.

2.

§1
Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy, stanowią dokumenty:

1)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - część III Zapytania ofertowego;

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Inżyniera;

3)

Załącznik nr 3 - Instrukcja Dla Wykonawców.

Dokumenty wymienione w ust. 1 będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część
niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

1.

1)

Niniejszy akt umowy;

2)

Oferta Inżyniera;

3)

Opis przedmiotu zamówienia - część III Zapytania ofertowego, zwany dalej „OPZ”;

4)

Instrukcja Dla Wykonawców, zwana dalej „IDW”.

§2
Przedmiotem umowy, jest wykonanie przez Inżyniera, usługi pn.: Pełnienie obowiązków Inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum
Neuropsychiatrii SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego
dla Poradni Specjalistycznych (Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0060/16)”, zwanej dalej także w skrócie
„Przedmiotem umowy” lub „Usługą Inżyniera kontraktu” lub „Usługą”.

2.

Inżynier w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie
procesem inwestycyjnym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Umowy – stanowiącego szczegółowy
zakres przedmiotu Umowy (OPZ).

3.

Inżynier zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i postanowień
niniejszej Umowy.

1.

§3
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie
Inżyniera, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2.

Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera w wysokości:
kwotę netto …………………………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych)
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plus VAT 23 % w wysokości ……………………………………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych),
co stanowi łącznie: …………………………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych,
przy czym sposób płatności określony został w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3.

Zamawiający wypłaci Inżynierowi:
1)

80% należnego wynagrodzenie zgodnie z ofertą Inżyniera – Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,
w formie częściowych płatności dokonywanych proporcjonalnie do postępu prac wykonawcy robót
budowlanych, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego miesięcznych rozliczeń
wykonawcy robót budowlanych,

2)

20% należnego wynagrodzenie zgodnie z ofertą Inżyniera – Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,
po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych,

4.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionych przez Inżyniera faktur VAT.

5.

Zamawiający będzie przekazywał należne wynagrodzenie Inżyniera na konto rachunku bankowego
wskazanego na fakturze wystawionej przez Inżyniera.

6.

Podstawą wystawienia, przez Inżyniera, faktury VAT w części dotyczącej postępu prac – opisanej
w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu – jest zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie wykonawcy
robót budowlanych, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

7.

Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia, w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8.

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4
Inżynier rozpocznie wykonywanie Umowy od ………………. 2017 r. i wykonywał będzie usługę do dnia
zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.
§5
1. Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raporty, których zakres i formę
oraz termin wykonania szczegółowo opisano w OPZ.
2. Każdy Raport, o którym mowa w ust. 1 przyjęty będzie z chwilą pisemnego zatwierdzenia przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. W przypadku zawieszenia i/lub rozwiązania przez Zamawiającego Umowy na roboty budowlane albo
zawieszenia i/lub wypowiedzenia przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy na
roboty budowlane – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego tej Umowy wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą jego wykonania
rzeczowego i finansowego.
4. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi Inżyniera o jego
przyjęciu, a w przypadku odrzucenia - z podaniem przyczyn ich odrzucenia.
5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie określonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, Raporty będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa w OPZ, Inżynier
zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.
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1.

§6
W przypadku konieczności zmiany osoby wymienionej w Ofercie Inżyniera, stanowiącej Załącznik nr 2
do niniejszej Umowy – w okresie trwania umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu:
1)

pisemnej informacji o przyczynach zmiany,

2)

dokumentów potwierdzających, że proponowana osoba spełnia warunki udziału w stopniu nie
mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

- w terminie do 5 dni od dokonania takiej zmiany.
2.

Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących przypadkach:
a)

jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b)

niewywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

c)

jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inżyniera
(np. rezygnacji, itp.).

3.

Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje
bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

4.

Inżynier obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel kluczowy, na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie.

5.

W okresie wykonywania niniejszej Umowy Inżynier może udzielić urlopu personelowi kluczowemu, na
następujących warunkach:
1)

terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

2)

Inżynier zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować osoby ich
zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

3)

wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone przez
Zamawiającego, m. in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Osoba
pełniąca zastępstwo musi posiadać kwalifikacje do pełnienia danej funkcji jednakże nie musi
spełniać pełnych wymagań na etapie procedury postępowania.

6.

Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie wymaga
sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

1.

§7
Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron niniejszej
Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego
paragrafu.

2.

Osobą upoważnioną przez Inżyniera do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania
niniejszej Umowy w imieniu Inżyniera jest:
Nazwisko, Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail

3.

Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest:
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Nazwisko, Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail
4.

Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie
pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być
każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego
operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:
Dla Zamawiającego:
Adres
Telefon
Fax
e-mail

Dla Inżyniera:
Adres
Telefon
Fax
e-mail

5.

Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne od momentu jego
przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od jego
przekazania.

6.

Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier
stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu
niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi
pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

7.

Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Inżynierowi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia.

1.

§8
W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier, lub personel, nie realizuje obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym Inżyniera równocześnie wzywając go do
prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

2.

W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości całkowitego
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wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny
dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego terminu.
3.

W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, przez
Inżyniera, Zamawiający może żądać od Inżyniera usunięcia wad, lub wezwać do terminowego
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary umownej
w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy, za każdą wadę lub każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu.

4.

W przypadku nieterminowego wykonania harmonogramu i/lub Raportu, o których mowa w § 5
niniejszej Umowy, Inżynier zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną w wysokości 100 PLN
(słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem zapisów OPZ w zakresie wyznaczenia
przez Zamawiającego nowego terminu na złożenie Raportu.

6.

W przypadku odstąpienia przez Inżyniera od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę w wysokości 10% wartości całkowitego
wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

7.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie
Inżyniera, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia
Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

8.

Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 10 %
wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy
Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera, może odstąpić od niniejszej Umowy z jego winy.

9.

Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających
z niniejszej Umowy z częściowych faktur Inżyniera.

10.

Zamawiający oraz Inżynier, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

11.

Maksymalna wysokość kar umownych dla Zamawiającego i Inżyniera wynosi odpowiednio 10% i 20%
wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

1.

§9
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inżyniera, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w § 11 ust. 3
niniejszej Umowy.

2.

Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.

3.

Niniejsza Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w OPZ.

1.

§ 10
Zamawiający przekaże Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/ lub
dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
w sposób i na zasadach opisanych w OPZ. Inżynier zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed
upływem terminu wykonania niniejszej Umowy.

2.

Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu
wszelkie

dokumenty

związane

z

wykonywaniem

niniejszej

Umowy.

Inżynier

zezwoli

osobie

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu
wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu.
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3.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera od Zamawiającego nie będą, za wyjątkiem
przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, publikowane
lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

1.

§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów
do umowy, pod rygorem nieważności.

2.

Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
1)

nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

2)

nastąpi zmiana harmonogramu płatności z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych;

3)

nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może cena w takim zakresie w jakim
będzie to wynikało z przepisów;

4)

zostały spełnione łącznie następujące warunki:



konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,


5)

z

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
przyczyn

niezależnych

od

Wykonawcy

nie

można

wykonać

zamówienia

w

terminie,

a w szczególności w przypadku wystąpienia:



przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania usługi. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów
i opóźnień;



działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne
lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana
terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania;



wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym
dotrzymanie

pierwotnego

terminu

wykonania

usługi,

z

przyczyn

niezależnych

od

Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji
usługi;



innych przerw w realizacji usługi, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom;



uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu. Zmiana skutkuje skróceniem
terminu o uzgodniony okres.

6)

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:



zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,



zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa i rozbudowa
budynku Centrum Neuropsychiatrii SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu
diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych (Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0060/16)

6

Część II ZO – Wzór umowy



wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;

7)

w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć np.



zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
Budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,



zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,



zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

8)

konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót budowlanych
przez Zamawiającego;

9)

Zmiany

spowodowane

nieprzewidzianymi

w

Zapytaniu

Ofertowym

(ZO)

warunkami

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

10)



niewypały i niewybuchy,



ujawnione stanowiska archeologiczne;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy,
wywołujących potrzebę jej zmiany.

11)

zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust 3 - 5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o
wartość wynikającą z tych zmian.

12)

nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z
tych zmian.

3.

Wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym
do realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub
Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za
potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, faksów, adresów
poczty elektronicznej, itp. nie są zmianami istotnymi i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron.

4.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w
formie pisemnej.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym zdarzeniu
mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie.

6.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany
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wpływają na koszty wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. W przypadku, gdy
Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają
stosownej zmiany niniejszej umowy.
7.

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przez pojęcie „odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia, wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia
minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

8.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przez pojęcie „odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy
o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia
przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
§ 12

1.

„Siła Wyższa" oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
1)

na którą Strona nie ma wpływu,

2)

przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem
umowy,

3)

której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej
przezwyciężyć, oraz

4)

której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę.

Pod warunkiem spełnienia warunków pkt 1 do pkt 4 siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się
do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej:



wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazja, działanie nieprzyjaciół
zewnętrznych,



bunt, akty terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojna domowa,



zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż Personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,



amunicja

wojskowa,

materiały

wybuchowe,

promieniowanie

jonizujące

lub

skażenie

radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie
amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez
Wykonawcę, oraz


2.

katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne.

Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek
zobowiązania

objętego

umową,

to

winna

ona

powiadomić

drugą

Stronę

o

wydarzeniu

lub

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub
nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy
Strona dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach
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stanowiących siłę wyższą. Po takim powiadomieniu Strona będzie usprawiedliwiona z niewykonania
zobowiązań na czas tak długi, w jakim Siła Wyższa będzie stanowiła przeszkodę.
3.

Jeżeli

siła

wyższa,

o

której

Wykonawca

powiadomił

Zamawiającego

uniemożliwi

Wykonawcy

wywiązanie się z jego zobowiązań objętych umową, a działanie siły wyższej spowoduje opóźnienie czy
też spowoduje koszt, to Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia czasu zakończenia realizacji
zadania oraz zapłaty za taki poniesiony koszt jeżeli wykonanie jest lub zostanie opóźnione oraz poniósł
uzasadniony koszt.
4.

Jeżeli siła wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony uniemożliwi wykonanie całego lub
istotnej części zadania, to każda ze Stron może wypowiedzieć umowę drugiej Stronie.

§ 13
Wykonawca będzie chronił Zamawiającego i jego przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, szkodami,
stratami i wydatkami lub wyrówna ich skutki wraz z kosztami sądowymi i opłatami wynikłymi z uszkodzeń
ciała, chorób i śmierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w następstwie lub z powodu realizacji usługi przez
Wykonawcę z wyłączeniem przypadków, kiedy są one spowodowane przez zaniedbanie, działanie w złej
woli, lub złamania postanowień Umowy przez Zamawiającego, Personel Zamawiającego lub któregokolwiek
z ich przedstawicieli.
§ 14
1.

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

2.

Zamawiający może także odstąpić od umowy, gdy:
1)

Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej mimo
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

2)

Wykonawca ze swej winy przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)

zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość firmy Wykonawcy.

w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności lub powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności
stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy.
§ 15
1.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego oraz akty wykonawcze do tych
ustaw.

2.

Zmiana zapisów niniejszej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

3.

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Inżyniera i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

5.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy:
1)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - część III Zapytania ofertowego.

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Inżyniera.

3)

Załącznik nr 3 - Instrukcja Dla Wykonawców.
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