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ZZM.26.1.131.19.20163.JC1
Kraków, dnia 16 września 2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zwraca się z zaproszeniem do złożenia
oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych związanych z remontem chodników na terenach zieleni na obszarze
Dzielnicy VIII Dębniki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, według
załączonego zakresu rzeczowego określonego w pliku excel i załączonym wzorem
umowy.
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia
jest poniżej wartości wskazanej w art. 4 pkt 8) tej ustawy.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 39/2016
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni
Miejskiej w Krakowie, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać co najmniej
na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą bądź
kurierem w sekretariacie ZZM w Krakowie – pok. 72, ul. Reymonta 20 w Krakowie,
albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zzm.krakow.pl
5. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 23.09.2019 r. do godz. 11:00, osobiście
lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie ZZM w Krakowie – pok. 72, ul. Reymonta
20 w Krakowie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zzm.krakow.pl
6. Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej,
odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia
zamówienia bez podawania uzasadnienia.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami z niezbędnymi do
realizacji zamówienia kwalifikacjami i doświadczeniem zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 3 do zapytania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w aspekcie
posiadanej wiedzy i doświadczenia, kwalifikacji, uprawnień etc.
9. Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z opisanymi kryteriami oceny ofert, spełniająca
wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji
zamówienia.
10. Termin realizacji zadania: do dnia 29.11.2019r., przy czym Zamawiający
zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi w terminie do dnia 26.09.2019r., a w
przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może
zostać przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.
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Załącznik nr 1 do Zapytania
(Nazwa lub imię i nazwisko
oraz informacje teleadresowe i e-mail Wykonawcy)
OFERTA
do Zamawiającego:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
Adres do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
Nawiązując do zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych związanych z remontem chodników na terenach zieleni na obszarze
Dzielnicy VIII Dębniki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, oferujemy
wykonanie całości zamówienia za:
kwotę łączną netto ……………………….……. zł, powiększoną o należny podatek VAT
w stawce ……… %, a zatem za kwotę brutto ………………………….……. zł, (słownie:
……………………………………………………………………………….………………………………..……..zł),
zgodnie z załączoną kalkulacją ceny oferty – Tabelą (załącznik nr 6 do zapytania –
plik excel).
Oświadczamy również, iż:
- oferujemy okres gwarancji wynoszący ………….. miesięcy na całość oferowanego
przedmiotu zamówienia,
- oferujemy okres rękojmi wynoszący 60 miesięcy na całość oferowanego
przedmiotu zamówienia,
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia,
w szczególności z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i uznajemy się za
związanych określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania oraz zawartym
w nim wzorem umowy.
2. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: sami*/ przy pomocy
podwykonawców* (określić zakres zamówienia planowanego do wykonania przez
podwykonawcę………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………).
3. Ponadto oświadczamy, iż:
3.1 Posiadamy
uprawnienia
do
wykonywania
działalności
określonej
w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
3.2 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
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3.3 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
3.4 W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy
szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też
wyrządzona przez nas szkoda została dobrowolnie przez nas naprawiona do dnia
wszczęcia niniejszego postępowania,
3.5 Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
4. Ponadto oświadczamy, że w stosunku do nas:
4.1 Nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,
4.2 Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych/moich danych
osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i
ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik
Ustaw z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną
dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż
wypełniliśmy/wypełnimy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z
realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy/pozyskamy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczam/y, dla potrzeb wykazania spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, iż dysponujemy osobą z niezbędną do realizacji zamówienia
z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, tj.:
Pani/Pan ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)
przewidzianą do realizacji zamówienia i odpowiedzialną za pełnienie funkcji
kierownika robót, posiadającą uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co
najmniej roczne doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
Należy przedstawić wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia posiadających
wymagane zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu uprawnienia w zakresie niezbędnym
dla realizacji zamówienia, opisać ich kwalifikacje zawodowe, okres praktyki zawodowej i
doświadczenia, według poniższej tabeli.
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Lp. Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych Wykształcenie
czynności – kwalifikacje praktyki
zawodowe
(np.
nr doświadczenie
uprawnień)

i
okres
zawodowej,

1.

7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT) *.
8. Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktur/y:
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30059 Kraków – sekretariat pok. 72 *,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: ………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego) *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; Skrócona nazwa skrzynki –
ZZM_Krakow; Numer PEPPOL – 6793112799 *.
* - niepotrzebne skreślić
9. Wykonawca oświadcza, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze konta:
………………………………………………………………………………………………………………….………………*
* - należy odpowiednio wypełnić
Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2019 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania
Klauzula informacyjna
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
informuje, że:
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska
Kraków z siedzibą w Krakowie, adres: 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 34, reprezentowaną przez Piotra Kempf – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie, z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, adres do korespondencji:
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
109/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2015r., zwana w dalszej
treści Zamawiającym
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
siedzibą 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20, pokój nr 6; Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych możliwy jest przez adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl lub pod nr
telefonu 12 20-18-856 oraz pod adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych,
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1
lit c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych
związanych z remontem chodników na terenach zieleni na obszarze Dzielnicy VIII
Dębniki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
4. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem
ustawowym niezbędnym dla realizacji zamówienia, jest dobrowolne oraz konieczne
dla zawarcia i wykonania umowy z Zamawiającym. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie
oferty z postępowania.
5. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „PZP”.
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1
PZP przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub do upływu terminu możliwości kontroli
projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo
jego trwałości bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych
projektów.
7. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 – w przypadkach i na warunkach określonych w
Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:
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a) usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
Rozporządzenia Ogólnego,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia Ogólnego
c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia Ogólnego prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego.
9. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwa, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia
Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana/Państwa uprawnień
wskazanych pkt 8 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od Pani/Pana/Państwa, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Wystąpienie przez Panią/Pana/Państwa z żądaniem ograniczenia przetwarzania
danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u
Zamawiającego należy kontaktować się pod adresem e-mail Inspektora Ochrony
Danych Zamawiającego: iod@zzm.krakow.pl
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe
informacje.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2019 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub czytelny podpis w przypadku osób fizycznych)
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Załącznik nr 3 do Zapytania
1. Opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy zamówienia na wyłonienie
Wykonawcy robót związanych z remontem chodników na terenach zieleni na
obszarze Dzielnicy VIII Dębniki dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2. Założenia ogólne dla zadania:
2.1 Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4 obejmuje w szczególności:
• Rozebranie istniejących płyt betonowych wraz z podbudową,
• Budowa nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową,
• Wywóz gruzu i innych materiałów, w tym odpadów pozostałych po remoncie
w/w alejki,
• Rekultywacja terenu po zakończeniu robót budowlanych, etc.
2.2 Roboty budowlane należy wykonać na podstawie załączonego przedmiaru
robót dla każdej lokalizacji odrębnie i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru
(załącznik nr 5 do Zapytania).
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 (opis
przedmiotu i kalkulacja cenowa – 1 plik excel).
3. Termin realizacji: 29.11.2019r.
4. Miejsce prac: ul. Kobierzyńska 62-68 działka nr 98/53 obręb 31 Podgórze w
Krakowie, ul. Miłkowskiego 12 działka nr 98/53 obręb 31 Podgórze w Krakowie, ul.
Kobierzyńska 42 działka nr 311/20 obręb 31 Podgórze w Krakowie, ul.
Roztworowskiego 7 działka nr 65/31 obręb 31 Podgórze w Krakowie, dla Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie, – zgodnie z załącznikiem graficznym.
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na całość zamówienia wynosi co najmniej
24 miesiące, natomiast rękojmi wynosi co najmniej 60 miesięcy, liczonych od dnia
następnego po dniu odbioru całości zamówienia.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do:
a) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac oraz stosowania materiałów, sprzętu
zgodnie z wymogami BHP,
b) stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, które
zapewnią ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, co pozwoli na
uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób
pracujących, jak i postronnych, oraz wystąpienia warunków szkodliwych dla zdrowia
i środowiska,
c) usunięcia powstałych odpadów i do postępowania zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst. jedn.: Dziennik Ustaw z dnia
2019r. poz. 869 z późn. zm.), a w szczególności do posługiwania się przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone niniejszą
ustawą,
d) wykonania prac zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji zapytania,
e) wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej: dziennik
robót, protokoły z przeprowadzonych badań wykonane przez osoby do tego
uprawnione, protokoły z odbiorów częściowych i końcowych oraz rysunki
techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami,
jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty zatwierdzenia materiałów, karty
utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem,
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f) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji nawierzchni wytworzonych w
ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej,
g) dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego
kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu,
nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik. dwg oraz
.pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny
jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import
do aplikacji R3Trees, a inwentaryzacja winna być zgodna ze standardem R3Trees,
dostarczona do Przedstawiciela Zamawiającego w odpowiednich formatach
(shapefile) w celu weryfikacji (po pozytywnej akceptacji wymienione wyżej pliki są
importowane przez Przedstawiciela Zamawiającego), zgodnie z załączoną do
zapytania instrukcją obsługi programu wraz z powykonawczą geodezyjną
inwentaryzacją,
h) uporządkowania miejsca prac po przeprowadzeniu ich,
i) terminowego wykonania zadania.
7. Wykonawca musi dysponować osobami z niezbędnymi do realizacji zamówienia
odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, tj.:
7.1 osobą przeznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą
uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości udzielonego zamówienia w
zależności od ceny oferty najkorzystniejszej (do 20%), tj. zmiany zakresu
dotyczącego zwiększenia, zmniejszenia lub rezygnacji w ramach opisanego zakresu,
zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym w zapytaniu, w przypadku zmiany potrzeb
i możliwości finansowych, pod warunkiem nieprzekroczenia równowartości
wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro netto, przy założeniu, iż progi stosowania
ustawy PZP bądź uregulowań wewnętrznych Zamawiającego nie zostaną zmienione
lub przekroczone w ramach tego postępowania.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert
złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Zapytaniu.
9.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
9.2.1 Cena brutto za całość zamówienia
– 80 %,
9.2.2 Gwarancja na całość zamówienia
– 20 %.
9.3 Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone według następującego
wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 80
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego
kryterium wynosi 80.
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9.4 Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja na całość zamówienia” będą
liczone w następujący sposób:
- za zaoferowanie 48-miesięcznej gwarancji Wykonawca otrzyma 20 pkt,
- za zaoferowanie 36-miesięcznej gwarancji Wykonawca otrzyma 10 pkt,
- za zaoferowanie wymaganego minimalnego 24-miesięcznego okresu gwarancji
Wykonawca otrzyma 0 pkt, jak również zaoferowanie innego okresu gwarancji nie
będzie punktowane.
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 24 miesięcy, ale mniej niż 36
miesięcy, Zamawiający przyzna liczbę punktów jak za 24-miesięczny okres
gwarancji, jeśli zaoferuje okres gwarancji powyżej 36 miesięcy, ale mniej niż 48
miesięcy, Zamawiający przyzna liczbę punktów jak za 36-miesięczny okres
gwarancji. Okres gwarancji powyżej 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany,
a Zamawiający przyzna liczbę punktów jak za 48-miesięczny okres gwarancji.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego
kryterium wynosi 20.
9.5 Po dokonaniu oceny w kryteriach zostaną zsumowane punkty, a suma ta
stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wszystkie obliczenia punktów będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.6 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana
zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość
ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.
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Załącznik nr 4 do Zapytania
WZÓR UMOWY
zawarta w Krakowie dnia ………………….. 2019 roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych
3-4, reprezentowaną przez Piotra Kempf – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie, z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30 – 542 Kraków, adres do
korespondencji: ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, działającego na podstawie
pełnomocnictwa nr 109/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2015r.,
zwaną w dalszej treści Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
......................................................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał
zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w
części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .........................................
i NIP: .............................................., reprezentowanym przez:
.........................................................................................................................................................................
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym
………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i
numer)............................................................., posiadającym REGON: ..............................................
i NIP: ......................................................,
(w przypadku spółki cywilnej )
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
………………………… zamieszkałym ……………………………………………., legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………… zamieszkałym …………….……………….……………… legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP
……………………………………………………., działającymi solidarnie jako wspólnicy spółki
cywilnej …………………………………………………………, NIP: ……………………………….., REGON:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na
przykład w ramach konsorcjum)
1.
……………….............................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...............................,
kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
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opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:……………………………...
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem
osobistym (seria i numer) .................................................., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadającym REGON: ....................................... i NIP: ........................................,
działającymi solidarnie, reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia:
………………………………………………………………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez:
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
zwaną w dalszej treści Wykonawcą.
Z uwagi na wartość umowy nieprzekraczającą 30.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8)
ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz.
1986, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy. W wyniku przeprowadzenia
konkursu ofert znak sprawy: W/358/2019 Strony zawierają umowę następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania roboty
budowlane związane z remontem chodników na terenach zieleni na obszarze
Dzielnicy VIII Dębniki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, zwane dalej
przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został
w dokumentacji postępowania, a w szczególności w zapytaniu ofertowym, jego
załącznikach i w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, a będących w posiadaniu Zamawiającego.
3. Zakres umowy obejmuje w szczególności:
a) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie wymaganiami Zamawiającego, z ofertą Wykonawcy i z zasadami wiedzy
technicznej oraz z obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanych dalej Robotami
budowlanymi,
b) zagospodarowanie terenu robót, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we
własnym zakresie zaplecza robót,
c) prowadzenie dziennika robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem
dokonania wpisów i potwierdzeń,
d) uzyskanie kompletu decyzji zezwalających na użytkowanie (w tym pozwolenia
na użytkowanie obiektu, jeśli jest wymagane lub zawiadomienia o zakończeniu
robót.
4. Wykonawca oświadcza, iż:
a) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiającego i terenem robót oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;
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b) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem
i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;
c) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac;
d) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;
e) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy,
jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody do pełnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.
f) posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy
zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzenia
tej działalności,
g) zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego
wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności ponoszenia
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
h) gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane
przygotowanie zawodowe, które obejmuje zakres inwestycji, lub gwarantuje
wykonywanie przedmiotu umowy pod kierownictwem tych osób.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące
przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, z obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi,
przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem przedmiotu niniejszej
umowy.
6. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami w niniejszej sprawie
ukształtowany jest przez następujące dokumenty:
a) umowę wraz z załącznikami;
b) dokumentację postępowania.
7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy
rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
§2
Sposób realizacji robót budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza robót.
2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię dokumentu ubezpieczenia
poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem tego dokumentu do
wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z niewyczerpaną w większym stopniu
niż 70 % sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł z wyłączeniem franszyz i
udziału własnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą
przedmiot umowy wraz potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki
ubezpieczeniowej do wglądu i kopią tego dokumentu poświadczoną za zgodność z
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oryginałem. Wykonawca oświadcza, iż zapewni ciągłość ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu poprzednim co
najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
1) przejęcia terenu robót;
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika robót, przez
cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu
umowy i w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby
posiadającej stosowne uprawnienia, co najmniej w specjalności budowlanej, która
będzie wykonywała obowiązki kierownika robót, przewidziane w ustawie Prawo
budowlane oraz zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do
dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników
branżowych (o ile dotyczy), a w przypadku zmiany tych osób bądź utraty ważności
stosownych dokumentów tych osób lub w przypadku wprowadzenia nowych osób
personelu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia tych osób i
dokumenty potwierdzające ich uprawnienia;
3) prowadzenia "Dziennika robót " według wzoru opracowanego przez
Zamawiającego i do bieżącego przekazywania jego kopii przedstawicielowi
Zamawiającego po każdym dokonanym wpisie (kierownik robót Wykonawcy we
współpracy z inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie prowadził i
dostarczy do Zamawiającego dziennik robót);
4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym
w szczególności robót zanikających i do przesyłania ich Zamawiającemu w
wyznaczony sposób;
5) zapewnienia zasilania terenu robót w niezbędne media i zapłaty za te media;
6) zapewnienia stałego 24-godzinnego dozoru terenu robót oraz stałej łączności z
organami ratowniczymi i porządkowymi;
7) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas robót
i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz do pokrycia
ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu;
8) ustawienia na placu robót tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz do utrzymywania
znaków przez cały okres wykonywania robót;
9) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,
w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu
warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórek innych istniejących na terenie robót
obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami
demontowanych elementów infrastruktury;
10) uzyskania, w razie zaistnienia takiej konieczności, w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców
infrastruktury technicznej oraz do powiadomienia ich o robotach;
11) utrzymania ładu i porządku na terenie robót, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich,
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
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czynności na terenie robót zgodnie z planem BIOZ, o ile wymagane jest to
przepisami Prawa budowlanego. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą;
12) usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót, wykonania odpowiednich
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót – do
doprowadzenia do należytego stanu terenu robót, a także – w razie korzystania w
trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie
przejazdu Wykonawcy do terenu robót – do doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;
13) zabezpieczenia
terenu
robót
przed
niekorzystnymi
warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwłocznego dokonania jej
naprawy,
14) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/
geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora
nadzoru;
15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż
zachodzi taka konieczność;
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego
obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny – jeśli występują), lokalizacji i wartości
netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie
sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych
wytworzonych w ramach zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, celem ich
ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego;
17) sporządzenia kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej:
dziennik robót, karty zatwierdzenia materiałów, protokoły z wynikami badań
przeprowadzonych przez osoby uprawnione, inwentaryzację geodezyjną, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych oraz rysunki techniczne, tworzące
dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku
prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z
załączonym schematem, opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i
nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w
formie tabelarycznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i
prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach,
od czasu przejęcia placu robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym:
1) zapewni funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację
robót,
2) zapewni tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem
prowadzonych robót.
7. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wybudowania
Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 20 10 240, email: zamowienia@zzm.krakow.pl
Adres korespondencyjny: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Kraków, ul. Za Torem 22
www.zzm.krakow.pl
Strona 14 z 33

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem chodników na terenach zieleni na obszarze Dzielnicy VIII
Dębniki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
W/358/2019

lub zagospodarowania ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym
zakresie i na własny koszt. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w
dokumentacji postępowania, co do których przewidziano określony sposób
zagospodarowania oraz przypadków, w których przedstawiciel Zamawiającego
wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementów
metalowych podlegających złomowaniu, co do których Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu stosowny dokument z punktu odbioru złomu, w
terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania do właściwego punktu, celem
poczynienia stosownych rozliczeń.
8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
ich zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.
9. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt pełną obsługę
geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy
ewidencji gruntu i inwentaryzacji w programie R3 Trees.
10. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca
zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający aktualne
zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności oraz uprawnienia dla
geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w
zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
przekazania
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają
odpowiednie kwalifikacje, a w przypadku zmiany tych osób lub utraty ważności
stosownych dokumentów bądź w przypadku wprowadzenia nowych osób personelu
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje tych osób.
11. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych w ofercie lub
przeznaczonych zgodnie z treścią umowy do jej realizacji wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych
sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych
powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a
wskazana w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie.
12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku
z umową będą wykonywane.
13. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we
własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację
przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli
nieruchomości
sąsiednich
dotyczących
uszkodzeń
spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
14. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili odbioru końcowego
robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
15. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót
poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach
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ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z
podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i
nazwiska kierownika/ów robót oraz numerów telefonów kontaktowych.
16. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlanych
muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,
2) będzie prowadzić dokumentację robót,
3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu robót,
4) sporządzi przez rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych, o ile wymagane jest to przepisami prawa budowlanego,
5) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez
inspektora nadzoru Zamawiającego.
18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków
niepodlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po
zakończeniu robót doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.
19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu
robót, w tym ewentualnego przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego
stanu użyteczności.
20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru bądź
osobie koordynującej wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi
ustawami, normami i specyfikacjami dla poszczególnych robót, przed przystąpieniem
do kolejnych elementów robót wynikających z technologii ich wykonania.
21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru bądź
osoby koordynującej dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich
wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W
przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do
zabudowania Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.
22. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do udziału w
spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego, Inspektorem nadzoru i/lub osobą
koordynującą, w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru bądź osobę
koordynującą, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka
konieczność, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych
nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego
wykonania umowy.
23. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i
pozostałości po pracach we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów
powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 701 z późn.
zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym
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zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie
potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
24. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
kosztorysie powykonawczym.
§3
Termin realizacji robót budowlanych
1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne:
a) przekazanie placu robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b) zakończenie robót budowlanych nastąpi – do dnia 29.11.2019r., przy czym
najpóźniej w tym dniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną
dokumentację powykonawczą.
2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zakończenie robót i
zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, wraz z
przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i kompleksowej
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na
podstawie protokołu odbioru końcowego. Zaleca się dostarczenie inwentaryzacji na
co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zakończenia robót budowlanych.
3. Przekazanie placu robót Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu
przekazania. Oddanie placu robót Zamawiającemu nastąpi również na podstawie
protokołu przekazania, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego.
4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia
tempa realizacji przedmiotu umowy, aby określone czynności czy zakresy robót
zostały wykonane w umówionym terminie.
5. Przez należyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się zakończenie
czynności odbioru końcowego poprzez sporządzenie protokołu odbioru końcowego
na zasadach określonych w § 4 i w terminie określonym w ust. 1, a nadto przekazanie
Zamawiającemu kompletu decyzji zezwalających na użytkowanie (w tym pozwolenia
na użytkowanie obiektu, jeśli jest wymagane, lub zawiadomienia o zakończeniu
robót) w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
§4
Odbiory
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiór robót częściowych, zanikających lub ulegających zakryciu;
2. odbiór końcowy;
3. odbiór gwarancyjny;
4. odbiór pogwarancyjny.
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot
niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:
1) W odniesieniu do odbioru robót częściowych, zanikających lub ulegających
zakryciu:
1. podlegają odbiorowi roboty częściowe, zanikające lub ulegające zakryciu,
których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika robót,
powiadamiając o tym inspektora nadzoru bądź osobę koordynującą ze strony
Zamawiającego – właściwego dla danej branży;
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2. w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót częściowych lub ulegających
zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1
dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania.
3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty częściowej, zanikającej lub
ulegającej zakryciu.
2) W odniesieniu do odbioru końcowego:
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia
kierownika robót o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiającego lub przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Potwierdzenie
takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego,
b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności
Wykonawcy, następuje w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości
robót budowlanych objętych zakresem przedmiotu niniejszej umowy i po
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru
końcowego,
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego
przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie
stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu
niezakończenia robót lub niewłaściwego ich wykonania;
d) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z powykonawczą
inwentaryzacją nawierzchni i innych elementów z tabelą elementów wytworzonych i
zlikwidowanych oraz kart instrukcji utrzymania nawierzchni w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą sporządzoną w formie papierowej, uzgodnionej i posiadającej
potwierdzenie złożenia do oklauzulowania i przyjęcia do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego, która winna być sporządzona w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz w formie wektorowej w obowiązującym układzie
współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są
pliki w formacie AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub niższej (dxf, dwg) lub
MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbędnych
do złożenia dla pozostałych podmiotów procesu odbioru przedmiotu zamówienia,
które to egzemplarze należy przygotować w ilościach i formie wymaganych przez te
podmioty;
e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit d). wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację
geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień
zakończenia robót budowlanych, w terminie do 2 dni od daty zakończenia robót
budowlanych z uwzględnieniem wyjątków wynikających z warunków i wymagań
opisanych w szczególności w § 3 umowy. Zamawiający dokona sprawdzenia
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dostarczonych dokumentów w terminie do 7 dni od daty dostarczenia ostatniego z
nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego,
f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) za wyjątkiem decyzji
administracyjnych zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego, termin do dokonania odbioru końcowego jest
liczony od daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w lit. e),
g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad przedmiotu
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin
ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym
związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza
przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę,
h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji
całego przedmiotu umowy.
3) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:
a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie
robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji
jakości,
b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji,
c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa powyżej w lit.
a) i b), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane
będą przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu rękojmi.
Z przeglądu gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru końcowego strony spisują
protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
mają postanowienia § 9 niniejszej umowy.
4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji
i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rękojmi i gwarancji,
b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad.
c) Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających
z umowy dotyczących usuwania wad.
§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie nie przekraczającej netto ………………...….………. zł, powiększonej
o należny podatek VAT w stawce …..%, tj. w kwocie brutto ……………………………. zł
(słownie brutto: ………………………………………………………..…………..złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie jednej faktury, po
dokonanym odbiorze całości przedmiotu umowy, do którego Wykonawca
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przedstawi i sporządzi kosztorys lub obmiar powykonawczy obrazujący faktycznie
wykonany zakres i ilość robót oraz ich rodzaj, zgodnie ze złożoną ofertą, sprawdzony
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru
podpisanego przez obydwie Strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.
3. Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę wraz z protokołem
odbioru i kosztorysem powykonawczym, o którym mowa w ustępie poprzednim, do
siedziby Zamawiającego, w zalecanym terminie do 7 dni liczonych od daty
podpisania protokołu odbioru, jednak nie później niż do dnia 13.12.2019r.
4. Źródło finansowania: budżet. Numer budżetowy: ZZM/DBR/O-VIII – Remonty
chodników na terenach zieleni na obszarze Dzielnicy VIII, ZZM/DBR/W-VIII –
Remont chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 62-68.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego,
jednak nie później niż w terminie do dnia 31.12.2019r., przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do
obniżenia jakości przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy,
w przypadku gdy wady są istotne, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie
zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT).
8. Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób:
a) Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004
Kraków, NIP: 676 101 37 17,
b) Jednostka odbierająca: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Za Torem 22,
30-542 Kraków, Adres biura i korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków,
a następnie doręczona Zamawiającemu na powyższy adres korespondencyjny.
9. Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty oświadcza, że doręczy fakturę/y:
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30059 Kraków – sekretariat pok. 72 *,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: ………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego) *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; Skrócona nazwa skrzynki –
ZZM_Krakow; Numer PEPPOL – 6793112799 *.
10. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń
złożonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się do
powiadomienia pisemnie na ww. adres korespondencyjny Zamawiającego lub w
formie elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zmawiającego, o
którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doręczeniem faktury.
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11. Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien
zawierać, obok elementów prawem wymaganych, również wskazane w ofercie lub
niniejszej umowie, w tym w szczególności w § 5 ust. 8, a także numer umowy.
12. W przypadku jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie
spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie
wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego w zakresie
braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę
otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o
którym mowa w zdaniu poprzednim.
13. Wykonawca oświadcza, iż zapłata wynagrodzenia powinna być dokonana na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
o
numerze
konta
…………………………………………………………………….………………… . W przypadku zmiany
rachunku bankowego Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie o
tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres
biura Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 2, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zmiany numeru rachunku bankowego.
14. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w
zakresie wypełnienia przez Zamawiającego warunków umownych, za wyjątkiem
ewentualnej cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie
kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy,
przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać
poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
16. O ile dotyczyć to będzie Wykonawcy, Wykonawca wraz z fakturą dostarczy
Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności oświadczenie
podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy(ów)), że jeżeli korzystał z podwykonawców przy realizacji
umowy to dokonał na rzecz podwykonawców zapłaty wynagrodzenia
odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio fakturą Wykonawcy
przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę
niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego
bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn
opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować
termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do
dokonania zapłaty każdej wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę (firmę)
podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj
wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół odbioru.
§6
Procedura zatwierdzania podwykonawców
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte
niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 3 dni przed datą
zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
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umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o treści zgodnej z projektem
umowy.
2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami
lub z dalszymi podwykonawcami:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia
podwykonawcy;
3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej
prac, dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę;
4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT;
5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem zmiany;
7) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec
Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w
odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
8) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych
przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie, na przykład
wprowadzającej finansowanie powyżej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez
Wykonawcę w ofercie;
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt.
1);
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3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 2 dni od
dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2, 3, 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy o podwykonawstwo.
10. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w
ofercie przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie
podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców.
12. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż
wskazani w załączniku nr 4 do umowy może się odbywać za aprobatą
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie
obowiązujących przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego,
Strony zmienią załącznik nr 4 do umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 8 ust. 1.
§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy
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1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę za wykonane roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie
głównej, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
podstawie oświadczeń wypełnianych przez Wykonawcę i danego podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres
e-mail: ………………………………………… Informacje przesłane zgodnie z niniejszym
postanowieniem uważa się za doręczone.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły
odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT.
6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego
Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 5 k.c. jest współodpowiedzialny z
Zamawiającym za zapłatę wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w związku z
czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny zapłacił takie należne
podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić
Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w
tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za
opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej
Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę,
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w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do
zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§8
Osoby nadzorujące
1. Zamawiający ustanawia koordynatorem/inspektorem nadzoru robót
budowlanych nad wykonywanymi robotami budowlanymi: ………………………………….,
nr tel. ………………………..…………., adres e-mailowy: ……………..............................
2. Zamawiający ustanawia osobę do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
…………………………………, nr tel. …………………………………., e-mail ……………………………… W
przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby obowiązki pełnić będzie osoba
wyznaczona przez kierownika Zamawiającego.
3. Zmiana osób po stronie Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie
wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej informacji Wykonawcy
w formie pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail
osoby zgodnie z danymi zawartymi w poniższym ust. 4.
4. Wykonawca ustanawia kierownikiem robót, uprawnionym do bieżącej
koordynacji robót budowlanych:. ………………………………………………….……,nr tel.
…………………………………., e-mail ……………………………… .
5. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą
elektroniczną i będą podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające
odpowiednie upoważnienia. Dokumenty zawierające oświadczenia woli, polecenia,
porozumienia, potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron
dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Doręczenia pism, o których mowa powyżej, zawierających oświadczenia woli
wpływające na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może
odbywać się w formie elektronicznej (e-mail) bądź faksowej.
§9
Rękojmia i gwarancja jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi
60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane i dostawy na co najmniej ……. miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Jeśli Zamawiający stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy,
wówczas niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady w formie pisemnej
lub e-mailem na adres: ……..………………………….., wyznaczając jednocześnie termin do
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Istnienie wad powinno być
stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy, z tym
zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przystąpi do spisania protokołu
wspólnie z Zamawiającym, wówczas wiążącym dla obydwu Stron jest protokół
sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do
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bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania protokołu dotyczącego istnienia wady, sporządzonego przez
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania protokołu sporządzonego przez Zamawiającego bez udziału
Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, a w
uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym powyżej
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:
1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie
w formie pisemnej lub e-mailem na adres: …………………………………..…………………………….,
2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1), nie przystąpi do spisania protokołu
wspólnie z Zamawiającym, wówczas wiążącym dla obydwu Stron jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego, w tym ustalony tam termin usunięcia wad;
3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiającego.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po
upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego
terminu.
6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał
wymiany elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu
infrastruktury).
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od
uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z
tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z
uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych
względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy – przez profesjonalnego wykonawcę
wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z
wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.
§ 10
Kary umowne
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy –
w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu
określonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy lub od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości odbioru;
2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2 % wartości
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. b)
umowy,
c) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót lub
czynności w ramach gwarancji i rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy
przypadek,
d) stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przepisów lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni bądź istniejącej infrastruktury – w wysokości
1.000,00 zł za każdy przypadek,
e) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości,
a w szczególności niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu
i porządku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego
danego uchybienia lub nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na
usunięcie lub doprowadzenie do wymaganego stanu lub powtarzającego się po raz
trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidłowości – w wysokości 1.000,00
zł za każdy przypadek,
f) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa robót w trakcie realizacji prac – w wysokości 1.000,00 zł za
każdy przypadek,
g) braku prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu dokumentacji robót –
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedłożenia,
h) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego
zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy,
i) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi – w
wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie
wad ustalonego zgodnie § 9 ust. 4 niniejszej umowy,
j) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wartości
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy przypadek,
k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5
% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,
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l) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wartości łącznego
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej, za każdy
przypadek,
m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –
w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,
n) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy
w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, za każdy
przypadek,
o) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały przewidziane w
umowie do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby lub osób
przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co najmniej
wymaganych kwalifikacji i doświadczenia – w wysokości 1 % wartości łącznego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy przypadek,
p) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego
podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 1 % wartości
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy przypadek,
q) zawinionego przerwania realizacji robót przez Wykonawcę trwającego powyżej
7 dni – w wysokości 1 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,
r) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia
i opłacenia składek – w wysokości 1 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek.
2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów
określonych w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć
50% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane
z należności za wykonane prace.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia
określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez
Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie
wierzytelności Zamawiającego wynikające z wykonania zastępczego były potrącane
z należności Wykonawcy za wykonane prace.
§ 11
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Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach
określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach
określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli
Zamawiający:
1. uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową,
2. pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 gdy dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku,
gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, że Rzeczpospolita Polska
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej 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. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
5. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu
określonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwań,
w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
6. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza
w sposób podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia.
Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące
przypadki:
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na
okres dłuższy niż 14 dni,
2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zapisami umowy, w tym
nieterminowo,
3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowiązania,
4) Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego wezwania,
5) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia
tych dokumentów, w tym dowodów opłacania składek,
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6) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań
pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
7) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
8) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
9) u Wykonawcy wystąpią duże trudności finansowe, w szczególności wystąpią
zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości
przekraczającej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
10) Zamawiający dokona co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia
należnego na rzecz podwykonawców lub gdy bezpośrednie zapłaty przekroczyły 5%
wartości umowy (o ile dotyczy),
11) Wykonawca podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, bądź dokonuje
cesji umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze stron
Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot
niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę
robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji
przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia terenu
robót.
8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub
ją rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie robót materiały, urządzenia,
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze
stron Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają
komisyjnie wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie
nadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do
dokonania stosownych rozliczeń między stronami.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu robót oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem ponosi
strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy lub rozwiązania
umowy przez drugą stronę.
11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem.
§ 12
Siła wyższa
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o
charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec,
w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza
zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany,
trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony
stan klęski żywiołowej.
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać
swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o
tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
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§ 13
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
a) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające
Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b) umowy.
Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy
wykonanie robót w ustalonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, klęski żywiołowe,
wystąpienie silnych wiatrów oraz ujemnych temperatur (poniżej 5o C przy pracach
związanych z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatur poniżej -10o C)
(w takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy);
b) strony zawrą umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego
wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku
strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy;
c) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań, prób lub ekspertyz,
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć
termin zakończenia wykonania umowy;
d) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za
realizację) ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą
dokonać zmian osób koordynujących wykonanie niniejszej umowy;
e) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania
umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają
wpływ;
f) nastąpi obniżenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;
g) wystąpi udokumentowane opóźnienie wprowadzenia Wykonawcy na budowę
przez Zamawiającego;
h) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do
realizacji umowy;
i) wystąpi konieczność aktualizacji danych Wykonawcy;
j) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do
niniejszego zamówienia;
k) wystąpią wszelkie obiektywne zmiany, niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;
l) w przypadku zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie
z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów
przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne jednostronne
ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości brutto umowy
(wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy);
m) w przypadku zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji
określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu
wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia
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nie przekroczy 15% wartości brutto umowy (wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy);
n) zostanie wycofany z rynku lub zostanie zaprzestana produkcja zaoferowanego
przez Wykonawcę asortymentu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę
na zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź
takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania
oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji
zmiany. Zmiana asortymentu nie może spowodować zmiany ceny, okresu gwarancji
oraz innych warunków realizacji zamówienia.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie
dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu
umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez
Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na
podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności
faktyczne.
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony
Zamawiającemu, w terminie 2 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian
umowy, określonych w ust. 1.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość jednostronnej rezygnacji lub
wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego określonego zakresu przedmiotu
zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość
niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.
5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku sporu wynikłego z niniejszej umowy właściwym do rozpoznania
sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej
umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony
zastępują nieważne postanowienie lub błąd postanowieniem zgodnym z celem i
innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem
zapisów dotyczących możliwości zmiany niniejszej umowy.
8. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa budowlanego.
10. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
a) załącznik nr 1 – dokumentacja postępowania, a w szczególności zapytanie
ofertowe i oferta Wykonawcy, będące w posiadaniu Zamawiającego,
b) załącznik nr 2 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz
aktualnymi kopiami dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz
przynależność do właściwych izb zawodowych w zakresie w jakim dotyczy,
c) załącznik nr 3 – wykaz kopii dokumentu ubezpieczenia poświadczoną za
zgodność z oryginałem,
d) załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów o ile dotyczy
(zostanie dołączony po jego opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania
podwykonawców określoną w umowie),
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e) załącznik nr 5 – wzory oświadczeń, protokołów i dokumentacji związanej z
realizacją umowy (odpowiednio o ile dotyczy).
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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