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Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA Nr BKM-I.272…...2020
zawarta w dniu .................................. 2020 r. w Białymstoku
pomiędzy:
Miastem Białystok reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego występuje:
………………………………………………………………….
–
Zastępca Prezydenta
Miasta z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: 9662117220, Regon: 050658640
zwanym dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy 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) na realizację
zamówienia nr BKM-I.271.1.2020, pn.: „Utrzymanie infrastruktury przystankowej”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie infrastruktury przystankowej tj. wykonywanie
remontów i napraw urządzeń przystankowych oraz wywieszanie rozkładów jazdy,
informacji i komunikatów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej na
obszarze miasta Białegostoku i gmin ościennych objętych porozumieniem
międzygminnym w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego: Choroszcz,
Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1 Remonty i naprawy urządzeń przystankowych:
a) roboty ślusarskie – konstrukcje stalowe wiat, słupki przystankowe, gabloty
przystankowe, ławki przystankowe wolnostojące,
b) roboty spawalnicze – spawanie konstrukcji stalowych wiat, słupków przystankowych,
tabliczek rozkładowych, gablot przystankowych, ławek i innych elementów
wyposażenia przystanków,
c) roboty malarskie – malowanie konstrukcji stalowych wiat, słupków przystankowych,
tabliczek rozkładowych, gablot przystankowych, ławek wolnostojących, elementów
drewnianych ławek (listwy siedzisk i oparć);
d) roboty stolarskie renowacyjne – montaż, demontaż, szlifowanie i malowanie
elementów drewnianych ławek przystankowych, ekranów drewnianych i
drewnopochodnych w gablotach,
e) drobne roboty szklarskie – demontaż i montaż szyb w wiatach przystankowych,
f) roboty montażowe elementów wyposażenia przystankowego np.: zadaszenia
elementów osłonowych tabliczek rozkładowych, gablot, elementów wewnętrznych
tabliczek rozkładowych, gablot, stelaży znaku D15, rynien i innych elementów
wykonanych z metali i tworzyw sztucznych (m. in.: poliwęglan komorowy,
poliwęglan lity, pleksi, pcw, pcv, dibond),
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g) drobne roboty drogowe w obrębie przystanków: betonowanie stóp fundamentowych
wiat, gablot, słupków przystankowych, demontaż nawierzchni chodnika, układanie
płytek chodnikowych, polbruku i obrzeży,
h) zakup niezbędnych materiałów do wykonania remontu lub naprawy urządzeń
infrastruktury przystankowej.
i) przechowywanie materiałów naprawczych i urządzeń przystankowych stanowiących
własność Miasta Białegostoku, zakupionych lub zdemontowanych z przystanków
komunikacji miejskiej z przeznaczeniem do realizacji przedmiotu zamówienia
w warunkach zabezpieczających przed zniszczeniem lub kradzieżą.
2.2 Wywieszanie informacji dla pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej
przez miasto Białystok:
a) wymiana rozkładów jazdy:
 w przypadku wymiany rozkładów jazdy do pięciu linii włącznie, Wykonawca
na wykonanie zlecenia ma ……. godziny, licząc od momentu przekazania zlecenia
i kompletu rozkładów,
 w przypadku wymiany rozkładów jazdy na trasach powyżej pięciu linii,
Wykonawca na wykonanie zlecenia ma …… godzin, licząc od momentu
przekazania zlecenia i kompletu rozkładów,
 jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego umieszczenia komunikatów na
przystankach, Wykonawca ma obowiązek zmobilizować do wykonania zadania
dodatkowych pracowników w ilości niezbędnej do zrealizowania zlecenia,
b) wymiana informacji w gablotach, tabliczkach rozkładowych i informacyjnych, oraz na
zewnętrznych powierzchniach urządzeń przystankowych tj. na ścianach osłonowych
wiat przystankowych, zewnętrznych powierzchniach tablic, gablot, słupków (cenniki,
mapki, komunikaty np.: zakaz palenia, informacje o zmianach w przebiegu tras
komunikacyjnych itp.);
c) przyklejanie naklejek z numerem i nazwą przystanku, nazwą ulicy, strefą opłat.
2.3 Konserwację, naprawy instalacji elektrycznych w wiatach przystankowych i gablotach
wymienionych w Załączniku nr 6 do umowy poprzez:
a) naprawę uszkodzeń instalacji elektrycznej powstałych na skutek:
 zużycia materiałów (elementów instalacji elektrycznej),
 przepięć (spalonych elementów instalacji elektrycznej),
 dewastacji urządzeń przystankowych,
 kolizji i wypadków drogowych,
 kataklizmów (żywiołów),
 innych zdarzeń losowych.
3. Prace objęte zakresem w punkcie 2.1, 2.2 i 2.3 będą zlecane każdorazowo protokołem
konieczności określającym zakres, miejsce oraz termin realizacji prac. Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego telefonicznie, pocztą
elektroniczną lub faksem o zakończeniu realizowanych zleceń.
4. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego spowodowanego złym stanem
technicznym urządzeń przystankowych, w przypadku powiadomienia telefonicznego lub
za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej przez Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznie tj. najpóźniej do 2 godzin od powiadomienia, przystąpić do
realizacji prac interwencyjnych (prace będą potwierdzone protokołem konieczności
przesłanym faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
5. W sytuacjach wymagających natychmiastowych zmian w ruchu (np.: zamknięcia ulic dla
komunikacji miejskiej), jeśli będzie to niezbędne, Wykonawca powiadomiony przez
Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej
niezwłocznie, najpóźniej do 2 godzin od powiadomienia ma obowiązek przystąpić do
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wywieszenia informacji dla pasażerów o zaistniałych zmianach oraz ustawi słupki
przystanków tymczasowych (konieczność wykonania prac zostanie potwierdzona
protokołem konieczności przesłanym faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej).
6. Wykaz prac określonych w pkt 2.1 i 2.2 oraz w pkt. 2.3 wraz z określeniem ilości
roboczogodzin przeznaczonych na ich realizację określa Załącznik nr 2 do umowy.
7. Dni ustawowo wolne od pracy nie są wyłączone z konieczności świadczenia usług
objętych zakresem zamówienia przez Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w
punkcie 2.2 lit. a), b). ust. 4 oraz ust. 5.
8. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie korzystał między innymi
z następującego sprzętu:
 przenośny agregat prądotwórczy o mocy pozwalającej zasilić np. urządzenie do
piaskowania konstrukcji stalowych wiat, słupków przystankowych,
 przenośne urządzenie do piaskowania konstrukcji stalowych wiat i słupków
przystankowych, do spawania oraz inne urządzenia do obróbki metali i malowania
urządzeń przystankowych niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia
oraz inne urządzenia odpowiednie do wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował (zgodnie ze złożoną
ofertą):
a) ogrodzonym, utwardzonym placem składowym do przechowywania wyłącznie
mienia Zamawiającego, o powierzchni minimum 200m2, wyposażony w zadaszone
regały w ilości odpowiadającej potrzebom, do przechowywania przeznaczonych do
remontu, naprawy, złomowania, utylizacji infrastruktury przystankowej takiej jak.:
wiaty przystankowe, słupki przystankowe, ławki i gabloty wolnostojące oraz ich
elementy składowe - lokalizacja ze wskazaniem odległości od granic Miasta
Białegostoku,
b) pomieszczeniem magazynowym zamkniętym o powierzchni minimum 60m²,
przeznaczonym do przechowywania nowo zakupionych urządzeń przystankowych
i materiałów oraz zdemontowanych z terenu przystanków elementów takich jak:
ławki, listwy ławek, słupki przystankowe, stelaże, znaki D15, ekrany z nazwą i
numerem przystanku, szyby, słupki tymczasowe, gabloty rozkładowe, pokrycia
dachowe z blachy, tworzyw sztucznych- lokalizacja ze wskazaniem odległości od
granic Miasta Białegostoku
c) pomieszczeniem warsztatowym - lokalizacja ze wskazaniem odległości od granic
Miasta Białegostoku.
10 Informacja o obszarze objętym zamówieniem:
- długość tras komunikacyjnych – 306km,
- ilość przystanków ogółem – 978 szt.,
- 472 przystanków wyposażonych w wiaty,
- 308 przystanków wyposażone w podświetlone gabloty i przyłączone do sieci
energetycznej,
Wykaz przystanków i wyposażenia przystanków Miasta Białystok stanowi Załącznik nr 5 do
umowy.
11 W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia
ewentualnych zmian w wyposażeniu infrastruktury przystankowej, a także możliwość
zwiększenia ilości przystanków i urządzeń przystankowych objętych zakresem
zamówienia, oraz wydłużenia tras komunikacyjnych do 20% bez zmiany wynagrodzenia.
12 Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia stały kontakt z Zamawiającym za
pomocą telefonu nr ………………, faksu nr ……………….. oraz poczty elektronicznej
……………………………………
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13 Prace wymienione w punkcie 2.1, 2.2 oraz w pkt. 2.3 będą rozliczane ceną jednostkową
brutto za 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem kosztów wydziałowych (koszty własne), do
których należy zaliczyć:
a) transport pracowników,
b) transport materiałów do realizacji prac zleconych i pozostałych po wykonaniu prac
przeznaczonych do naprawy, utylizacji lub dalszego przechowywania,
c) transport sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,
d) zużycie materiałów naprawczych w ilościach nie przekraczających:
- farby, rozpuszczalniki – do 0,2 kg na jedno urządzenie przystankowe,
- śruby i nakrętki, podkładki o rozmiarach do M6 - do 0,5 kg na jedno urządzenie
przystankowe lub powyżej M6 - do 1 kg na jedno urządzenie przystankowe,
- deski – do 0,01m3 na jedno urządzenie przystankowe,
- elektrody – do 5 sztuk na jedno urządzenie przystankowe,
e) inne materiały pomocnicze:
- paliwo do agregatów i mechanicznych narzędzi pracy, szczotki, pędzle, tarcze,
papier ścierny, materiał ścierny do piaskowania itp.
14 Materiały oraz koszty transportu wymienione w pkt 13 stanowią integralną cześć kosztów
własnych Wykonawcy i nie będą uwzględniane w kalkulacji sporządzonej we wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy.
15 Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kalkulacji sporządzonej przez
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty jej
dostarczenia Zamawiającemu, zawierającej:
a) rozliczenie ilości zużytych materiałów – wg Katalogów Nakładów Rzeczowych bez
uwzględnienia ilości materiałów określonych w punkcie 13 lit. d), e) w przypadku prac
nie ujętych w KNR – wg norm indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego,
b) rozliczenie roboczogodzin, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy (dotyczy prac
wymienionych w załączniku),
c) w przypadku prac nieujętych w załączniku, zgodnie z KNR i kalkulacją indywidualną
uzgodnioną z Zamawiającym.
16. W przypadku rozliczenia prac zleconych w trybie pilnym, Wykonawca przedstawi
kalkulację wstępną w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia (dotyczy postępowania
przygotowawczego po ujęciu sprawców dewastacji urządzeń przystankowych).
17. Opis techniczny wymagań konstrukcyjnych i naprawczych urządzeń przystankowych
został określony w Załączniku nr 3 do umowy.
18. Zamawiający planuje, że przerób wyniesie około 15.000 roboczogodzin w trakcie trwania
umowy.
19. Zamawiający zabezpiecza na czas realizacji zamówienia kwotę 100.00,00 zł (brutto), na
rozliczenie zakupu materiałów lub materiałów z usługą zużytych przy realizacji prac
objętych zakresem zamówienia, rozliczanych roboczo-godziną, z wyłączeniem rozliczenia
zakupu materiałów w ramach kosztów własnych wymienionych w ust. 13.
20. W okresie roku kalendarzowego występują roboty powtarzające się o większej
pracochłonności i potrzebie wykonania w krótkim czasie przez większą liczbę
pracowników. Należą do nich:
a) wymiana kompleksowa rozkładów – minimum 2 razy w roku po około 2000 sztuk
rozkładów,
b) wymiana rozkładów na jednej lub kilku liniach komunikacji miejskiej – 6 do 12 razy
w roku stosownie do potrzeb (jedna linia to około 40 sztuk rozkładów),
c) remonty całościowe wiat przystankowych – około 20 sztuk rocznie z zastosowaniem
technologii piaskowania konstrukcji stalowej przed jej malowaniem (ilość
roboczogodzin zależna od zakresu remontu),
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d) wymiana stłuczonych szyb w ścianach osłonowych wiat i gablotach rozkładowych
– około 500 roboczogodzin,
e) roboty drogowe (układanie nawierzchni z płytek i kostki brukowej) – około
150 roboczogodzin.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego
w § 1 z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na
warunkach ustalonych niniejszą umową.
Sprzęt niezbędny do wykonania umowy zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na
własny koszt.
Utylizację odpadów pozostałych po demontażu i remoncie elementów infrastruktury
przystankowej takich jak: np.: płyty poliwęglanowe, rynny z tworzywa sztucznego, pleksi,
płyty drewniane, sklejki, betony po nogach wiat, gablot, słupków, ławek, zapewnia
Wykonawca na własny koszt, z wyłączeniem złomu stalowego i aluminiowego, na
którego sprzedaż wystawi zlecenie Zamawiającemu.
Wykonawca, na okres obowiązywania niniejszej umowy, posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w stosunku do
osób trzecich w przypadku uszkodzeń i strat mienia lub uszkodzenia ciała związanych
z wykonaniem, zaniechaniem wykonania i wykonaniem czynności objętych umową
w okresie jej obowiązywania.
Wykonawca oświadcza, iż zatrudni (podać ilość) osoby/osób na umowę o pracę
w zakresie czynności określonych w § 1 ust. 2.1, 2.2, i 2.3 umowy. Zapis nie dotyczy
pracowników dozoru.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób
zatrudnionych na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany
zatrudnionych osób, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób.
Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem)
udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni
od dnia wezwania, przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu.
Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy w zakresie wypełnienia obowiązku Wykonawcy, o którym
mowa w ust. 5.

§3
Umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (jednak nie
wcześniej niż od dnia 01.03.2020 r.) tj. od dnia …………… 2020 r. do dnia ……………
2022 r.
§4
1. Ogólna wartość brutto umowy wynosi: ……………………… zł (słownie: ……….
…..), w tym podatek Vat …%, i obejmuje:
a) wartość z przemnożenia planowanych do wykorzystania ilości roboczogodzin w
okresie trwania umowy (15 000 r-g), przez cenę jednostkową za 1 r-g w wysokości:
……………… – wykaz prac rozliczanych roboczogodzinami stanowi Załącznik nr
2 do umowy,
b) zabezpieczoną przez Zamawiającego kwotę 100 000,00 zł (brutto), o której mowa
w §1 ust 19 umowy.
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2. Podstawę do wystawienia faktur, za prace rozliczane r-g , stanowić będą podpisane przez
strony umowy protokoły odbioru wykonanych prac, sporządzone niezwłocznie po
uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o ich wykonaniu oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiającego kalkulacji.
3. Faktura będzie opłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, płatna przelewem na konto Wykonawcy nr:
…………………………………………………………………………………………….
4. Fakturę należy wystawić na następujące dane:
NABYWCA: Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok,
ul. Słonimska 1, NIP: 5420304637
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1.
Miasto Białystok – Urząd Miejski jest podatnikiem podatku VAT.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności
gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim
rachunek VAT.
6. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
7. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
8. 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 r. 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
9. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe
za każdy dzień opóźnienia.
10. W przypadku wyczerpania kwoty wymienionej w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu.
§5
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zadań objętych umową.
2. Podstawą do stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania czynności
objętych umową stanowić będą protokoły kontroli sporządzone przez Zamawiającego,
a wyniki ustaleń będą przekazywane Wykonawcy za pomocą faksu.
3. Wykonawca zapłaci kary umowne za:
a) każdorazowe niedotrzymanie terminu zakończenia zleconych prac:
- o wartości do 1500,00 złotych brutto, w wysokości 5 % wartości zleconych prac,
jednak nie mniej niż 100,00 złotych,
- o wartości powyżej 1500,00 złotych brutto, w wysokości 5 % wartości zleconych
prac, jednak nie mniej niż 100,00 złotych, ponadto po przekazaniu przez
Zamawiającego wyników ustaleń z kontroli, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
prace w wyznaczonym ponownie terminie,
b) każdorazowe stwierdzenie nienależytego wykonania prac zlecanych w wysokości 15
% wartości prac objętych zleceniem, jednak nie mniej niż 100,00 złotych, ponadto po
przekazaniu przez Zamawiającego wyników ustaleń z kontroli, Wykonawca
zobowiązany jest wykonać prace w wyznaczonym ponownie terminie.
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c) niewykonanie zlecenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 500,00 zł,
d) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 50.000,00 złotych,
e) opóźnienie w dostarczeniu informacji o zmianie osób oraz potwierdzenia
o wymaganych uprawnieniach, w wysokości – 1% wartości umowy o której mowa
w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
f) za brak udziału w realizacji zamówienia osób wskazanych w § 2 ust. 5 Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % ogólnej wartości umowy brutto
określonej w § 6 ust. 4 umowy w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.,
g) za każdorazowe przekroczenie wskazanego w ofercie czasu …….. przeznaczonego
na wymianę rozkładów jazdy karę w wysokości 500,00 zł.
4. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych prac,
a stwierdzonych pięcioma protokołami z kontroli w danym roku, Zamawiający ma prawo
niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 3, rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.
5. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi notę obciążeniową.
6. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy
dzień opóźnienia.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
§6
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których bierze pełną
odpowiedzialność, następujący zakres prac:
1) ..................................................... firma …………………………………...……………
2) ………………………………… firma ……………………………………….………..
2. 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. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu
do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu
umowy podmiotów o których mowa w ust. 2 umowy.
§7
1. 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.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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3.

4.

5.

6.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) 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 przez wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze
stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do
30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie
przepisów będących przyczyną waloryzacji.
W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej
stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej
wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie
wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osób.
W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia
publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w
realizacji zamówienia publicznego.
Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących
podstawę do dokonania takiej zmiany.

§8
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zapewnia do realizacji prac objętych umową
osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia :
1) ………………….. osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacji „D” – osoba
nadzorująca,
2) …………………… osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E”,
3) ……………….….
osoba/osoby posiadające aktualne uprawnienia spawalnicze
w zakresie:
 111”E”spawanie łukowe elektrodą otuloną,
 135”C” spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych /np. CO2/ metodą
MAG,
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141 - spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (spawanie
metodą TIG)
Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, przedstawionych
w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby.
Zmiana którejkolwiek z osób, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje
i uprawnienia takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ
i przedstawionych w ofercie.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 1, jeżeli
uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w
ust. 1, wymaga sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary
umownej, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. g).
Wykonawca oświadcza, że będzie realizować umowę za pomocą innych podmiotów, na
których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie (o ile
dotyczy):
nazwa innego podmiotu …………………. w zakresie: …………………………..
(w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej wykonawcy)
Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 5
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy
inny 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
Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.


2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

§9
Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy za uprzednim
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, 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. 1145).
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.
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do
umowy.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 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 bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
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§ 11
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 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).
§ 12
1. 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.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 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.
3. 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
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1z
2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.).
4. 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.
§ 13
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddadzą
rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.
2. Klauzula, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie również do roszczeń Zamawiającego
dochodzonych w razie odstąpienia od umowy.
§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze
stron.
2. Integralną część umowy stanowią:
a) Załącznik nr 1 – Wykaz osób (Załącznik nr 6 do SIWZ),
b) Załącznik nr 2 – Wykaz prac rozliczanych roboczogodzinami (Załącznik nr 8 do
SIWZ),
c) Załącznik nr 3 – Opis techniczny wymagań konstrukcyjnych i naprawczych urządzeń
przystankowych (Załącznik nr 7 do SIWZ),
d) Załącznik nr 4 – Wzór kalkulacji (Załącznik nr 10 do SIWZ),
e) Załącznik nr 5 – Wykaz przystanków (Załącznik nr 9 do SIWZ),
f) Załącznik nr 6 - Wykaz przystanków wyposażonych w podświetlane gabloty
(Załącznik nr 11 do SIWZ).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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