Załącznik nr 5 do SWZ
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ........................... pomiędzy gminą - miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1,
86-300 Grudziądz, NIP 876 242 68 42, reprezentowaną przez:
Prezydenta Grudziądza – Macieja Glamowskiego
zwaną dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą,
łącznie zwani „Stronami”, zaś każde z osobna „Stroną”.
Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórki
organizacyjnej ŚRO
 źródło finansowania: GWB,
 klasyfikacja budżetowa: rozdział 90019 paragraf 4300,
- 2022 r. ………….. zł,
- 2023 r. ………….. zł,
 symbol zadania budżetowego (bieżące): ŚRO/MEL,
 rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura,
 stawka podatku: VAT: 23%,
 płatność z rachunku bankowego numer: 50 1020 5011 0000 9202 0242 1584, nazwa:
Ochrona Środowiska Gmina wydatki.
oraz
 źródło finansowania: GWB,
 klasyfikacja budżetowa: rozdział 90095 paragraf 4300,
- 2022 r. ………… zł,
- 2023 r. ………… zł,
 symbol zadania budżetowego (bieżące): ŚRO/MEL,
 rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura,
 stawka podatku: VAT: 23%,
 płatność z rachunku bankowego numer: 75 1020 5040 0000 6702 0085 9637, nazwa:
Wydatki budżetowe
Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.
Umowa została zawarta na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez
negocjacji.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pod nazwą „Utrzymanie urządzeń wodnych na
terenie miasta Grudziądza” w zakresie:
1) konserwacji 18 urządzeń wodnych – lokalizację i rozmieszczenie urządzeń i rowów
wskazano w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy;

2) usuwania niedrożności i zatorów na Rowie Tarpnieńskim i Rowie Jajczarskim;
3) gruntownego sprzątania terenu Rowu Tarpnieńskiego na odcinku od ul. Rapackiego
do ROD Metalowiec.
2. Wykonanie Przedmiotu umowy polega w szczególności na:
1) wykoszeniu roślin ze skarp (łączna powierzchnia do wykoszenia: 87.467 m2),
2) wygrabieniu skoszonego porostu i wywiezieniu go (wywożenie realizowane na
wybranych obiektach),
3) usuwaniu roślin korzeniących się w dnie,
4) usuwaniu namułu z cieków,
5) rozplantowywaniu urobku po odmuleniu,
6) oczyszczaniu przepustów (26 szt.),
7) oczyszczeniu zakrytego odcinka wlotu Rowu Tarpnieńskiego do Rowu Hermana,
8) ciśnieniowym oczyszczeniu studni z osadnikiem oraz rurociągów w ulicy ul.
Waryńskiego i Chrobrego, o łącznej długości 80 m,
9) bieżącym przeglądzie urządzeń wodnych,
10) oczyszczaniu krat (5 szt.),
11) usuwaniu zatorów- wg potrzeb,
12) uporządkowaniu terenu z nagromadzonych odpadów i ich wywiezieniu,
13) usunięciu liści ze skarp i koryta Rowu Tarpnieńskiego przy Czarnej Drodzew okresie październik- listopad.
3. Szczegółowy zakres czynności stanowiących Przedmiot umowy zawarty został
w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma realizować Przedmiot
umowy i nie wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń.
§2
Termin realizacji umowy i porozumiewanie się Stron
1. Umowa będzie realizowana:
1) w zakresie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy - w terminie
od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., z zastrzeżeniem, że
w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji
umowy we wskazanym okresie, początkowy termin realizacji umowy zostanie
przesunięty o odpowiedni okres z zachowaniem terminu końcowego;
2) w zakresie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy - w
terminie 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:
1) p. ………………………., tel. ……………………, e-mail ……………………
2) p. ………………………., tel. ……………………, e-mail ……………………
3. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie Przedmiotu umowy jest p.
………………………., tel. ……………………, e-mail ……………………
4. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu umowy
oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji
pisemnej doręczanej Stronom umowy, w sprawach ogólno-formalnych – drogą
telefoniczną/mailową, z wyjątkiem postanowień niniejszej umowy, które zastrzegają
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wymóg formy pisemnej dla dokonania określonej czynności.
§3
Obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania Przedmiotu umowy dochowując należytej staranności, zgodnie ze
sztuką i obowiązującymi normami;
2) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz. U.
z 2021 roku, poz. 1973 ze zm.),
b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. w Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1098 ze zm.),
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. w Dz. U. z 2022 roku, poz. 699
ze zm.),
d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. w Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 ze zm.);
3) bezzwłocznego usuwania powstałych usterek i wad w Przedmiocie umowy
natychmiast po ich stwierdzeniu lub wskazaniu przez Zamawiającego;
4) przestrzegania terminu zbierania skoszonej trawy – do 5 kolejnych dni biegnących
liczonych od następnego dnia po skoszeniu;
5) usuwania niedrożności i zatorów na urządzeniach wodnych niezwłocznie od ich
ujawnienia bądź zgłoszenia, jednak nie później niż w ciągu … kolejnych dni
biegnących (treść zostanie uzupełniona na podstawie oferty Wykonawcy);
6) sprzątania terenu Rowu Tarpnieńskiego w terminie do … kolejnych dni biegnących
od zgłoszenia (treść zostanie uzupełniona na podstawie oferty Wykonawcy).
2. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca zostanie wezwany
przez Zamawiającego do natychmiastowego wykonania Przedmiotu umowy. W takim
przypadku terminy określone wyżej nie obowiązują.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane prace;
2) współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż część przedmiotu umowy w zakresie …………………………...
wykona z udziałem/bez udziału podwykonawców (treść zostanie uzupełniona na
podstawie oferty Wykonawcy).
5. W przypadku wykonania części prac przez podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy.
6. Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności w zakresie
utrzymania urządzeń melioracyjnych polegające na koszeniu roślin ze skarp rowów,
usuwaniu roślin korzeniących się w dnie, usuwaniu namułu z cieków, oczyszczaniu krat
i przepustów, przeglądzie urządzeń były wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
czynności wskazane w ust. 6 wyżej. Oświadczenie powinno zawierać informacje, w tym
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dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Pierwsze oświadczenia Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego
w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, kolejne zaś
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.
Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako
uchylenie się od obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę i skutkować będzie
zobowiązaniem do uiszczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób
wykonujących Przedmiot umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
spełniał wymagania określone dla floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego
zadania zawarte w art. 35 ust. 2 pkt 2 i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. w Dz. U. z 2021 roku, poz. 110) i
ewentualnych jej zmianach.
Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku realizacji wymagań określonych w ust.
11 wyżej, Zamawiający po dwukrotnym wezwaniu do realizacji przedmiotowego
obowiązku może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o spełnieniu
wymagań wskazanych w ust. 11 wyżej wraz z wykazem floty pojazdów do realizacji
Przedmiotu umowy z informacją o numerach rejestracyjnych pojazdów i podstawą
dysponowania. Pierwsze oświadczenie Wykonawca złoży bez wezwania Zamawiającego w
terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Każde
kolejne oświadczenie Wykonawca złoży w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
wezwania od Zamawiającego.
Zamawiający na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy ma prawo żądać
potwierdzenia przez Wykonawcę faktu spełnienia wymagań określonych w ust. 11 wyżej,
poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 wraz z wykazem floty pojazdów
do realizacji umowy z informacją o numerach rejestracyjnych pojazdów i podstawą
dysponowania.
Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w wymaganym terminie uznane zostanie
przez Zamawiającego jako uchylenie się od obowiązku wskazanego w ust. 13 wyżej i
skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w § 8 ust. 1 pkt 8 umowy.
§4
Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w
przypadkach:
1) zmiany zakresu podwykonawstwa;
2) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia
siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
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ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych,
powstałych na skutek działania siły wyższej.
2. Wszystkie zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz
pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem
nieważności.
§5
Kontrola świadczonego Przedmiotu umowy
1. Kontrola sposobu realizacji Przedmiotu umowy wykonywana będzie przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego. Kontrole będą odbywały się w sposób
doraźny (bez uprzedzenia), a wyniki kontroli będą ujawniane w protokole odbioru
Przedmiotu umowy.
2. Protokół uznaje się za ważny podpisany jednostronnie przez przedstawiciela
Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość uczestnictwa w kontroli przedstawiciela Wykonawcy
na jego wniosek, bądź na zaproszenie Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, że Przedmiot umowy nie został wykonany
lub jego jakość jest niewłaściwa, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami
umownymi określonymi w § 8 niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego
Zamawiający może żądać wykonania Przedmiotu umowy, jego ponownego wykonania
lub poprawienia przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko na zasadach określonych w ust.
5 niżej.
5. W przypadku wadliwego lub nieterminowego wykonania Przedmiotu umowy,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad lub niezwłocznego wykonania Przedmiotu
umowy bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
O zakończeniu prac niezwłocznie należy powiadomić Zamawiającego.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Wartość niniejszej umowy, zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wynosi: ……………….. zł brutto,
słownie: ………………… ………………… …………, w tym:
1) z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy
wynagrodzenie
wynosi:
………………….
zł
brutto
(słownie:
……………………………………);
2) z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy
wynagrodzenie
wynosi:
………………….
zł
brutto
(słownie:
……………………………………);
3) z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy
wynagrodzenie
wynosi:
………………….
zł
brutto
(słownie:
……………………………………).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyżej, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje realizację wszelkich
świadczeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania umowy. Wartość
wynagrodzenia jest niezmienna, wystarczająca, kompletna i uwzględnia wszystkie
elementy potrzebne do realizacji niniejszej Umowy, obejmuje wszystkie koszty
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Wykonawcy, jego wydatki, koszty ogólne, a także zysk za pełne wykonanie przedmiotu
umowy.
3. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot umowy będzie wypłacane w sposób następujący:
1) za realizację Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy,
wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wyżej, będzie wypłacane w trzech
transzach:
a) I transza - 30% wynagrodzenia, za wykonanie Przedmiotu umowy w terminie do
dnia 15 lipca 2022 r.;
b) II transza - 30 % wynagrodzenia, za wykonanie Przedmiotu umowy w terminie do
dnia 15 sierpnia 2022 r.;
c) III transza - 40% wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w terminie do
30 września 2022 r.
2) za realizację Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy,
wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wyżej, będzie wypłacane co dwa
miesiące;
3) za realizację Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy,
wynagrodzenie będzie wypłacane w dwóch transzach:
a) I transza za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
b) II transza po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy.
4. Wszystkie płatności za wykonanie Przedmiotu umowy dokonywane są powykonawczo,
każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru danego
zakresu usługi.
5. W sytuacji gdy, w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy zostaną wytworzone odpady,
podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest przedłożenie dokumentu
potwierdzającego przekazanie ich uprawnionemu podmiotowi.
6. Wykonawca wystawia i przekazuje faktury do Zamawiającego w formie papierowej lub
elektronicznej na adres faktury@um.grudziadz.pl.
7. Zapłata należności za wykonany Przedmiot umowy nastąpi każdorazowo w formie
polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ………………………………………… umieszczony na fakturze w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem
odbioru Przedmiotu umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. Faktura winna zawierać poniższe
dane:
Nabywca: gmina – miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
NIP 876 242 68 42;
Odbiorca: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
9. Wykonawca zobowiazany jest do wystawiania faktur zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
10.
W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletu
wystawionych dokumentów księgowych przez Wykonawcę, w tym formy przekazania
dokumentów przez Wykonawcę, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności
do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się
będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów.
11.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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§7
Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy
1. Całkowita odpowiedzialność za prawidłowe i należyte wykonanie Przedmiotu umowy
ciąży na Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy, wyrządzi
szkodę Zamawiającemu lub osobom trzecim, jest on zobowiązany do jej naprawienia.
Powyższe dotyczy w szczególności szkód powstałych w skutek wadliwego świadczenia
Przedmiotu umowy wskutek stosowania sprzętu lub materiałów niezgodnych z niniejszą
umową bądź uzgodnieniami z Zamawiającym lub też jakość wykonywanych usług jest
niewłaściwa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, która powstała z przyczyn
leżących po jego stronie w terminie 14 dni od jej stwierdzenia, poprzez przywrócenie
stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania pieniężnego – według wyboru
Zamawiającego.
4. W przypadku braku naprawienia szkody przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje
prawo dokonania potrącenia kwoty odszkodowania z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
5. W terminie podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej polisy lub
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż
50.000,00 złotych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy w całym okresie realizacji
umowy.
7. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia szkody
lub uszczerbku na zdrowiu przez osoby, które uległy wypadkowi na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, które będą naliczane w
następujących przypadkach i wysokościach:
1) 10% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku
odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
2) 2% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy
dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub nienależytym
wykonaniu umowy w tym polegającym na niedotrzymaniu terminu określonego w § 3
ust. 1 pkt 4;
3) 2% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy
dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub nienależytym
wykonaniu umowy w tym polegającym na niedotrzymaniu terminu określonego w § 3
ust. 1 pkt 5;
4) 2% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, za każdy
dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy lub nienależytym
wykonaniu umowy w tym polegającym na niedotrzymaniu terminu określonego w § 3
ust. 1 pkt 6;
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3.
4.

5.

6.

5) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, każdorazowo za każdy
przypadek niezawarcia przez Wykonawcę umowy o pracę, tj. za każdą osobę, z którą
wbrew obowiązkowi określonemu w § 3 ust. 6 umowy nie została zawarta umowa o
pracę;
6) 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, każdorazowo za nie przedłożenie
przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w § 3 ust. 8;
7) 3% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, każdorazowo za każdy dzień
zwłoki Wykonawcy w usunięciu stwierdzonych wad, liczonej od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego na ich usunięcie;
8) 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, każdorazowo za nie przedłożenie
przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w § 3 ust. 13.
Łączna wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1.
Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż
zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej
wysokości szkody.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kooperantów.
Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Potrącenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie
wymaga składania dodatkowych oświadczeń.

§9
Odstąpienie od umowy
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 tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
i naliczenia kar umownych określonych w sytuacjach przewidzianych w § 8 Umowy.
3. Niezależnie od prawa odstąpienia od niniejszej umowy przysługującego Zamawiającemu
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Zamawiający może odstąpić
od niniejszej umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy, jeżeli:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy;
2) Wykonawca przerwał wykonywanie Przedmiotu umowy o okres przekraczający 5 dni
roboczych bez zgody Zamawiającego,
3) Wykonawca nie usunął wadliwości Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5
ust. 5 niniejszej umowy,
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4) co najmniej 3 razy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego Zamawiający stwierdził
wadliwe wykonanie Przedmiotu umowy lub ich niewykonanie przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - 4
niniejszego paragrafu w terminie 30 dni liczonych od dnia powzięcia przez niego
informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.
5. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć wierzytelności
przysługujących mu wobec Zamawiającego.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej
umowy, bądź jego część, okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne,
nie ma to wpływu na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się
w takim wypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego
ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie
zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
4. Niewykonanie przez Stronę jakiegokolwiek uprawnienia lub roszczenia przysługującego
tej Stronie na mocy niniejszej umowy nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek
innego uprawnienia lub roszczenia
5. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
Egz. Nr 1 - Zamawiający,
Egz. Nr 2 - Wykonawca.
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