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Załącznik nr 10 do SIWZ
UMOWA NR BKM-I.272…...2019
/projekt/
zawarta w dniu …… ………………………. roku, pomiędzy:
MIASTEM BIAŁYSTOK, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu
którego występuje : ………………… ……………………., NIP: 9662117220, REGON: 050658640
– zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a: ………………………………………………………. z siedzibą: ………….………………. wpisanym
do …………………., NIP ………………., REGON …………… - zwanym dalej WYKONAWCĄ,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), na realizację zamówienia, pn.:
„Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku” o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż na terenie miasta Białegostoku 80 sztuk wiat
przystankowych o konstrukcji:
1) stalowej wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w Załączniku nr 2a do
umowy,*
2) aluminiowej wykonanych na podstawie projektu dostarczonego przez Wykonawcę na
warunkach określonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2 lit. b SIWZ. *
2. Opis wiaty:
1) Wiaty muszą być zgodne z wzorem plastycznym określonym w Załączniku nr 1 do umowy,
wykonane na podstawie dokumentacji Zamawiającego zawartej w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c,
2d, 2e, 2f, 2g do umowy i dostarczonego przez Wykonawcę projektu konstrukcji wiaty
aluminiowej*. Parametry i lokalizację wiat określa Załącznik nr 3 do umowy.
2) Wymagania dotyczące konstrukcji oraz materiałów użytych do wykonania wiat do montażu na
przystankach:
a) Wiata mocowana do fundamentu punktowego, wykonanego zgodnie z Załącznikiem nr 2a
do umowy. Możliwość zastosowania fundamentów płytowych, jeśli na zastosowanie
fundamentu punktowego nie pozwala istniejąca infrastruktura techniczna w danej
lokalizacji, przez co nie uzyskano odpowiednich uzgodnień. Zastosowanie fundamentu
płytowego w danej lokalizacji wymaga dodatkowo zgody Zamawiającego. Fundament
płytowy musi zostać wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 2g do umowy.
b) Konstrukcja nośna wiat (profile zamknięte o przekroju prostokątnym), listwy
i kształtowniki obróbki wykonane ze stali.*
lub
Konstrukcja nośna wiat (profile zamknięte o przekroju prostokątnym), listwy
i kształtowniki obróbki wykonane z aluminium.*
c) Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja stalowa wiat i wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkowo systemem DUPLEX lub przy
zastosowaniu technologii malowania elementów stalowych cynkowanych ogniowo
równoważnych systemowi DUPLEX. Wykonawca przed cynkowaniem konstrukcji wiat
uzgadnia z Zamawiającym rozmieszczenie, wymiary i sposób zamknięcia otworów
technologicznych.*
d) Kolor wiat: czerwony - RAL 3020.
e) Konstrukcja ścian osłonowych wiat wypełniona szybami ze szkła bezpiecznego klejonego o
grubości 8,3 mm o oznaczeniu handlowym 44.1 lub szybami ze szkła hartowanego
o grubości 8 mm *. Szyby w gablotach rozkładowych o grubości 6,3 mm ze szkła
bezpiecznego klejonego o oznaczeniu handlowym 33.1.
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f) Zamocowanie szyb w ścianach osłonowych na całej długości krawędzi z zastosowaniem
podkładek (uszczelek) gumowych naklejonych na konstrukcję ram i na listwach
mocujących.
g) W ścianie tylnej, w modułach po lewej stronie wiat, zamontowane gabloty informacyjne –
ilość gablot podana w Załączniku nr 3. Okna gablot otwierane od dołu, zgodnie z
Załącznikiem nr 2b do umowy.
h) Pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu komórkowego dymionego grubości minimum
10 mm, mocowane do konstrukcji wiat wkrętami konstrukcyjnymi o średnicy 6,3 mm
z podkładkami EDPM. Na obrzeżach szczytów, na całej szerokości wiat, poszycie dachu
przymocowane z zastosowaniem listew stalowych malowanych proszkowo kolor czerwony
- RAL 3020, w celu zabezpieczenia przed zrywaniem przez silne wiatry.
i) Siedzisko ławki (2 szczeble o przekroju 45mm x 160mm) oraz oparcie (3 szczeble
o przekroju 30mm x 80mm) wykonane z drewna iglastego, liściastego (buk, jesion) lub
kompozytu drewnianego wzmocnionego * - impregnowane, bejcowane i lakierowane na
brąz (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) wg Załącznika nr 2e do umowy. Ławki w
wiatach zamontowane w modułach z prawej, najazdowej strony wiat.
j) Wzdłuż wiat rynny z odprowadzeniem wody deszczowej rurą na chodnik.
k) Wiaty wyposażone w stelaże ze znakiem D-15 (typ stelaża do uzgodnienia z zamawiającym
i wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 2c do umowy) oraz ekrany zawierające informacje:
nr linii, nazwa ulicy i nazwa przystanku, zgodnie.
l) W konstrukcji gablot i dachu zamontowane oświetlenie LED wykonane wg projektu
stanowiącego Załącznik nr 2d do umowy.
m) Do czoła zadaszeń przymocowane plansze informacyjne wykonane wg rysunków i opisu
zawartych w Załączniku nr 2f do umowy.
n) Pozostałe, nie wymienione wyżej wymagania określa dokumentacja projektowa znajdująca
się w Załączniku nr 2 (a, b, c, d, e, f) do umowy.
Uwaga - w Załączniku nr 2a wymiary listew ławki wymienione w pkt II, ppkt 8 oraz
zabezpieczenie antykorozyjne opisane w pkt II, ppkt 10, nie dotyczą niniejszego zamówienia.
2.
Lokalizacja wiat przystankowych oraz konfiguracja określona została w Załączniku nr 3 do
umowy. Zamawiający wskaże kolejność dostawy i montażu wiat. W sytuacji, gdy warunki
budowlane (przebiegające w określonej lokalizacji media) nie pozwolą na uzyskanie zgody
zarządcy mediów na zbliżenie do instalacji, Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację
ustawienia wiaty.
3.
Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w zakresie realizacji zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami ustawienia wiat przystankowych
w lokalizacjach, w których będą montowane po raz pierwszy lub przy wymianie wiaty,
w sytuacji gdy warunki ustawienia nowej będą wymagały zmiany usytuowania fundamentów.
2) Sporządzenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach projektów przyłączy elektrycznych
zasilania oświetlenia LED dla wiat zgodnie z wymogami:
a) projekty powinny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje,
b) w projekcie należy uwzględnić instalację uziemiającą,
c) Wykonawca zaprojektuje dla poszczególnych wiat zasilanie oświetlenia LED od
najbliższego lub najbardziej korzystnie usytuowanego słupa sieci oświetleniowej miasta.
3) Uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku warunków oraz
terminarza zajęcia pasa drogowego na czas montażu wiat i budowy przyłączy energetycznych.
Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego.
4) Zamontowanie wiat w zaprojektowanych miejscach oraz podłączenie oświetlenia gablot
i oświetlenia dachowego wiat do sieci oświetleniowej miasta. W sytuacji, gdy nowa wiata jest
montowana w miejsce starej, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 7 dni przed terminem
planowanego rozpoczęcia prac.
5) Wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń elektrycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
a) badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
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b) badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,
c) badanie skuteczności pętli zwarcia obwodu elektrycznego,
d) rezystancji uziemienia.
6) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zamontowania wiat przystankowych
oraz przyłączy elektrycznych.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w umowie i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, a także uzgodnionymi
z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.
§2
1. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r.
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego
w ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) konieczność wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których realizacja
wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca, w szczególności będą następstwem: warunków pogodowych uniemożliwiających
wykonanie zamówienia, uzasadnionych problemów w uzyskaniu uzgodnień od organów
niepodległych Wykonawcy – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,
3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca
w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoży Zamawiającemu
na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Materiał, sprzęt niezbędny do wykonania umowy oraz dostawę i montaż przedmiotu zamówienia
zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca zapewnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
§4
1. Wykonawcy, za realizację zamówienia określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w wysokości …………… zł (słownie: ………………………………………………………),
w tym: wartość netto …………………… zł i podatek VAT ………………….. zł.
2. Wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych i ilości poszczególnych rodzajów wiat zaoferowanych
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, j.n.:

Lp.

Długość
wiaty
x szerokość

Ilość gablot
rozkładowych

1

6mx1m

2

2

4 m x 0,6 m

1

3

6mx1m

3

4

4mx1m

1

5

6mx1m

1

6

6 m x 0,6 m

2

Wielkość wiat

Ilość szt.

BKM 3modułowa
BKM 2modułowa
BKM 3modułowa
BKM 2modułowa
BKM 3modułowa
BKM 3modułowa

26
4
4
17
10
4
3

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto
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7

4mx1m

2

8

8mx1m

2

BKM 2modułowa
BKM 4modułowa

8
7

3. Wskazane powyżej wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnienia wszelkie koszty związane z dostawą
wiat, montażem wiat na terenie miasta Białegostoku, wykonaniem dokumentacji projektowej,
dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej wraz z uzgodnieniami.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego, za rzeczywiście dostarczone i zamontowane wiaty. Podstawę do wystawienia
faktur stanowić będą podpisane (bez zastrzeżeń) przez strony umowy protokoły z odbioru
zamontowanych wiat wraz z dokumentacją zawierającą:
1) projekty przyłączy elektrycznych,
2) karty gwarancyjne,
3) zaświadczenia o jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz atesty użytych materiałów
i dokumentację geodezyjną powykonawczą.
5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
7. Faktura będzie opłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, płatna przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………....
Płatnik: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 -950 Białystok.
Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku jest podatnikiem podatku VAT.
Fakturę należy wystawić na następujące dane:
NABYWCA: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
8. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
10. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
11. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr
PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
z wyjątkiem faktur korygujących.
§5
1. Wykonawca zapłaci kary umowne za:
1) niedotrzymanie terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 (w zależności od wiaty, której zwłoka dotyczy)
za każdy dzień zwłoki,
2) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 2 (w zależności od wiaty, której zwłoka dotyczy) za każdy dzień
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
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3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust. 1.
4) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w realizacji zamówienia) w wysokości 1% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający może potrącić je z wystawionej faktury.
W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie
wezwany notą obciążeniową do wpłacenia naliczonych kar umownych na konto bankowe
Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres ………. lat*, licząc od daty
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego oraz wydania
Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie do 14 dni od
momentu powiadomienia przez Zamawiającego o ich wystąpieniu.
3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, a także wynikłe ze zdarzeń losowych
i "działania siły wyższej".
4. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej.
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
§7
1. Strony umowy postanawiają, że dostawy zostaną wykonane przez podwykonawców za działanie
których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność w niżej wymienionym zakresie:
1) .........................................................................................,
2) ..........................................................................................
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych
podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności
wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień
niniejszej umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V
SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§8
1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów, na
których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie: nazwa innego
podmiotu: ……………………………………… w zakresie: …………….…………………………
w formie: …………………………………………………………………………………....
2. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, jedynie za
uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać
warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy.
§9
Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Wykonawcy – ……………………………………, tel. …………………….,
2) ze strony Zamawiającego – ……………………………………, tel. …………………….,.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
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2.
3.
1.

2.

3.

4.

1.

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.
§ 11
Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w
całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody
strony umowy, od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;
5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie
określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,
o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania
tajemnicy informacji.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła
wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę
trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań
zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem
wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy
realizacji umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec
podwyższeniu.
§ 13
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145j.t.).
3. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak
również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 j.t.).
§ 14
1. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji niniejszej
Umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu ich ugodowego
rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowi dokumentacja postępowania (SIWZ wraz z załącznikami) i
poniższe załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór plastyczny wiaty o konstrukcji stalowej (Zał. nr 6 do SIWZ),
Załącznik nr 2a – Projekt konstrukcji wiaty (Zał. nr 7a do SIWZ),
Załącznik nr 2b – Projekt gabloty (Zał. nr 7b do SIWZ),
Załącznik nr 2c – Projekt stelaży znaku D15 (Zał. nr 7c do SIWZ),
Załącznik nr 2d – Projekt – oświetlenie (Zał. nr 7d do SIWZ),
Załącznik nr 2e – Opis – listwy do ławek przystankowych (Zał. nr 7e do SIWZ),
Załącznik nr 2f – Opis do wykonania plansz Informacyjnych (Zał. nr 7f do SIWZ),
Załącznik nr 2g – Projekt płyt fundamentowych wiat (Zał. nr 7g do SIWZ),
Załącznik nr 3 – Lista lokalizacji i wielkości wiat (Zał. nr 8 do SIWZ),

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

*zapisy zostaną dostosowane po wyborze najkorzystniejszej oferty stosownie do deklaracji w ofercie
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