Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Umowa Nr ……..2020
W dniu …………. 2020r. w Sieradzu w siedzibie Gminy Sieradz: Urząd Gminy Sieradz,
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, pomiędzy Gminą Sieradz reprezentowaną przez
p. Jarosława Kaźmierczaka Wójta Gminy Sieradz przy kontrasygnacie p. Beaty Woźniak
Skarbnika, zwanym dalej „Zamawiającym"
a
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
1.
………………………………………….
2.
………………………………………….
zawarta została umowa następującej treści:

1.

§1
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 133 ust. 1
w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na wykonanie programu oraz
projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Wielkiej, Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie :
1) Etap I – wykonanie programu przebudowy stacji wodociągowej oraz sieci
wodociągowej wodociągu Dąbrowa Wielka – Bogumiłów, w tym:
a) sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK)
dla planowanej inwestycji, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
b) ustalenie zasięgu wodociągu grupowego „Dąbrowa Wielka - Bogumiłów",
c) sporządzenie bilansu potrzeb i możliwości zaspokojenia tych potrzeb
dla wodociągu zbiorowego „Dąbrowa Wielka - Bogumiłów", z wyliczeniem
miarodajnych Q maxd oraz q maxh w perspektywie, na podstawie danych
co do ilości mieszkańców,
d) sporządzenie map w skali 1:20000, naniesienie tras, średnic, długości,
materiałów istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej, uzgodnienie tych
parametrów sieci z osoba wskazaną przez Zamawiającego, z uwzględnieniem
mapy GESUD,
e) sporządzenie grafu obliczeniowego sieci, przy założeniu zasilania sieci
z Dąbrowy Wielkiej oraz istniejącej SUW w Bogumiłowie,
f) wykonanie obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej dla rozbiorów
miarodajnych ustalonych w bilansie wody, przy założeniu granicznych ciśnień
na sieci rozdzielczej Hmin => 15 mH20, H max =< 55 m H20,
g) sporządzenie propozycji dotyczącej koniecznej przebudowy sieci wodociągowej
rozdzielczej z podaniem średnic, materiałów i długości,
h) sprawdzenie ciśnień p.poż. na końcówkach i istotnych węzłach projektowanej
i istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej,

i)

2)

ustalenie wymaganego rozporządzalnego ciśnienia na wyjściu z SUW
w Dąbrowie Wielkiej i Bogumiłowie oraz zasad współpracy hydraulicznej obu
stacji,
j) inwentaryzacja budynków i budowli, wytyczne robót budowlanych, elektrycznych
oraz sterowania, automatyki i monitoringu, a także projekt zagospodarowania
terenu (PZT), uzgodnienie rozwiązań z Zamawiającym,
k) dobór i wskazanie Zamawiającemu pompowni głębinowych, dobór i wskazanie
Zamawiającemu pojemności zbiorników retencyjnych wody czystej V netto oraz
V brutto oraz ustalenie i wskazanie Zamawiającemu rozwiązań materiałowych
zbiorników dla obu stacji, z uwzględnieniem istniejących rozwiązań projektowych
dla SUW w Bogumiłowie,
l) ustalenie gabarytów urządzeń uzdatniających dla SUW w Dąbrowie Wielkiej
(na podstawie
badań technologicznych wody
dostarczonych
przez
Zamawiającego), oraz sprawdzenie możliwości tych urządzeń w Bogumiłowie,
m) opracowanie propozycji przebudowy SUW w Bogumiłowie z dostosowaniem tych
rozwiązań do współpracy z SUW Dąbrowa Wielka,
n) dobór i wskazanie Zamawiającemu pompowni sieciowych (drugiego stopnia),
ustalenie punktu współpracy pompowni z siecią wodociągową rozdzielczą
w Dąbrowie Wielkiej oraz Bogumiłowie,
o) dobór i wskazanie Zamawiającemu urządzeń dezynfekcji podstawowej
i awaryjnej,
p) opracowanie rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód popłucznych oraz wód
przelewu awaryjnego i wód z czyszczenia zbiorników wody czystej na obu
stacjach (Dąbrowa Wielka i Bogumiłów),
q) przedłożenie propozycji zakresu przebudowy SUW Dąbrowa Wielka i Bogumiłów
oraz zakresu projektu budowlano - wykonawczego i operatu wodnoprawnego,
r) uzgodnienie i zatwierdzenie rozwiązań programu przez Zamawiającego,
Etap II – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego, w tym:
a) przygotowanie karty informacyjnej dla decyzji celu publicznego,
b) wykonanie niezbędnych operatów wodnoprawnych wraz z wnioskiem o wydanie
pozwoleń wodnoprawnych,
c) sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej
na odcinki Kolonia Bogumiłów - Dąbrówka OHZ (ca 1500 m),
d) sprawdzenie warunków zasilania i ewentualne przygotowanie wniosków
o zwiększenie mocy dla SUW Dąbrowa Wielka i Bogumiłów,
e) wykonanie map dla celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych
dla zakresu projektu ustalonego w Etapie I,
f) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji dla celów projektowych istniejących
obiektów budowlanych, technologicznych oraz elektrycznych,
g) wykonanie projektów budowlano - wykonawczych branży budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej SUW Dąbrowa Wielka i Bogumiłów - zgodnie z zatwierdzonym
programem oraz obowiązującymi przepisami w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji
elektronicznej,
h) wykonanie PZT Stacji Uzdatniania Wody w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji
elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie plików pdf,
i) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów, w ilości - 2
egzemplarze oraz wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD w formie plików
pdf,
j) wykonanie przedmiarów, kosztorysów ślepych, kosztorysów inwestorskich – po 2
egzemplarze i wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD w formie plików pdf,
k) dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej (ZUD),
l) bieżące uzgadnianie ostatecznych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
m) opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę.

2.

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami ludzkimi, które mają wiedzę,
doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań
przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne
i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej
zobowiązań. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zobowiązania przyjęte
na podstawie umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

§2
Wykonawcy zobowiązany jest do skutecznego zrealizowania zobowiązań przyjętych
w umowie, w szczególności do:
1. przedłożenia propozycji zakresu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Dąbrowa Wielka
i Bogumiłów oraz zakresu projektu budowlano – wykonawczego i operatu
wodnoprawnego oraz dokonania uzgodnień z Zamawiającym rozwiązań programu,
2. dokonanie uzgodnień międzybranżowych jak również uzgodnień z rzeczoznawcami
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
sanitarno-higienicznych,
3. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii,
4. uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego, w szczególności dotyczących
ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania,
5. opracowanie i złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa bez prawa do dalszej substytucji wniosku o pozwolenie na budowę.

1.
2.
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§3
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich,
do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz do wszelkich egzemplarzy
w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach
eksploatacji:
1) wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w całości lub części,
2) utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych
potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez
ograniczenia.
4) wykorzystania dokumentacji w części lub w całości do nowych opracowań
technicznych.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu, które określa § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku
do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem
się takich roszczeń.
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§4
Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na 200 dni od dnia podpisania umowy,
tj. ………….. 2020r., z zastrzeżeniem, że:
1) wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów
dla planowanej inwestycji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
………..2020r.,
2) termin wykonania etapu I wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
…….2020r. .
§5
Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań przyjętych na podstawie umowy
realizowanych w ramach umowy Podwykonawcy w zakresie określonym w ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi wykonane przez
Podwykonawcę oraz za wszelkie rozliczenia finansowe z Podwykonawcami.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi, które będą wykonywać
zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę na podstawie umowy, że te zasoby ludzkie
posiadają wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz uprawnienia przewidziane przez
powszechnie obowiązujące regulacje prawne do wykonywania czynności składających
się na przedmiot umowy. Strony postanawiają, że do wykonywania samodzielnych funkcji
przy realizacji usług, Wykonawca będzie dysponował personelem wymienionym
w załączonym do oferty wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Jeżeli w toku wykonywania usług obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby, o której
mowa w ust. 4, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując
przyczynę zmiany oraz imię i nazwisko proponowanego zastępcy, a także przedstawiając
jego kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których
mowa w ust. 5, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy, a w sytuacjach nagłych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym
nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie.

§6
Za przedmiot umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł netto, (słownie: ……………….),
brutto: ………….zł (słownie: ……………..), w tym podatek VAT 23%, tj. ………….zł.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jak również wszelkie inne ewentualne dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego
i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy,
tj. np.: koszty związane z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, koszty pozyskania potrzebnych materiałów
do projektowania: opinii, warunków technicznych, badań i pomiarów (inwentaryzacja) itp.,
a także wszelkich formalności administracyjnych, koszty dojazdów do siedziby
Zamawiającego w celu dokonania uzgodnień i zatwierdzeń opracowanej dokumentacji,
przeniesienie autorskich praw majątkowych.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.
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§7
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur
częściowych wystawionych na podstawie protokołów odbiorów częściowych
za zakończone i odebrane etapy, o których mowa w §1 ust. 1 ppkt 1 i 2 niniejszej umowy,
i protokołu końcowego zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Pierwsza
faktura wystawiona będzie za wykonanie etapu I - wykonanie programu przebudowy stacji
wodociągowej oraz sieci wodociągowej wodociągu Dąbrowa Wielka – Bogumiłów, druga
za wykonanie etapu II – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
wielobranżowego.
Strony ustalają, że faktury zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.
Faktury wystawione będą na Gmina Sieradz, Urząd Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5;
98-200 Sieradz, NIP 827-216-21-23 Regon 730934520.
Do Zamawiającego można przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez
Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem https://efaktura.gov.pl,
Skrzynka PEPPOL GMINA SIERADZ, Numer PEPPOL NIP/8272162123.
Jeżeli Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest załączyć
do faktur dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji wykonanych usług.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane usługi w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
§8
Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady przedmiotu umowy, wykonując uprawnienia
względem Wykonawcy, może:
1) żądać ich usunięcia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni
z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie
usunięcia wad i odstąpi od umowy albo powierzy usunięcie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu
na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
2) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, gdy wady mają
charakter istotny i nie dadzą się usunąć.

§9
Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy, według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym zastrzeżeniem że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Strony postanawiają, że Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, o ile nie
zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
§10
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w paragrafie 4 umowy
terminach zakończenia,
2) za zwłokę w wykonaniu innych niż wykonanie przedmiotu umowy zobowiązań
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,
3) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Zapłata kar umownych przez Wykonawcę następuje według następujących stawek i kwot:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia umownego,
o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w wykonaniu innych niż przedmiot umowy zobowiązań Wykonawcy
wynikających z niniejszej umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,2%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki,
3) przy odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 20 %
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lub
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie noty księgowej wystawionej
przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wybór sposobu
dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§11
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w następujących
przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie podejmie wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie
przerwie ich wykonywanie - w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny,
2) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał umowę lub jej część w sposób sprzeczny
z umową, wykonane czynności nie będą odpowiadać warunkom określonym
w umowie, w szczególności zleci wykonanie usług będących przedmiotem umowy
innym osobom niż wskazane w ofercie lub zaakceptowane przez Zamawiającego
bądź rozszerzy zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody
Zamawiającego - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny,

3)

2.
3.
4.

jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wdrożone postępowanie zmierzające do jego
likwidacji - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,
4) jeżeli przedmiot umowy posiada wady o charakterze istotnym i nie dającym
się usunąć - w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn,
5) jeżeli zwłoka w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych Wykonawcy
przekroczy 20 dni - w terminie 30 dni od upływu 20 dnia zwłoki,
6) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej na jakiejkolwiek innej podstawie:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie
zawierał opis wykonanych i zaakceptowanych czynności do dnia wygaśnięcia umowy,
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
na podstawie zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez
Zamawiającego do dnia wygaśnięcia umowy.

§12
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.

1.
2.

§13
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść
na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania
cywilnego.
§14
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) zapytanie ofertowe,
2) oferta Wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w umowie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

4)

3.
4.
5.

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona powinna
dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu.
Druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną
zmianę i jej zakres.
Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 następuje
proporcjonalnie do zmiany kosztów wykonania umowy zaistniałej wskutek określonej
okoliczności

§15
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

