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UMOWA  

nr DTiT-U-...-2021- Wzór

zawarta w dniu ………….....…… 2021 r. w Gnieźnie pomiędzy: 

Miastem Gniezno - Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gnieźnie, ul. Bł. Jolenty 5, posiadającym

NIP: 784 25 013 67,

reprezentowanym  przez:  Jacka  Mańkowskiego  -  Dyrektora,  działającego  przy  niniejszej  czynności  na  podstawie

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna,

 zwanym w treści „Zamawiającym”,

a

……………………………......…………………………………………………………………………

mającym siedzibę w ………………………………………………………………………..….

reprezentowanym przez

…………………………………………………..  –  …………………………….....…………….….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi także łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Strony  zawierają  umowę  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 2019 ze zm.), w trybie zamówienia podstawowego (art. 275 pkt.1), o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  pn.:  „Zakup  i  montaż  systemu

elektronicznej obsługi klienta na obiekty przy ul. Strumykowej 8 na działkach nr 5/18 ark.40 i nr 1/125 ark. 55

w Gnieźnie” (zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „zamówieniem”).

2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  stanowiącej

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

3. Wykonawca oświadcza,  że zgodnie z przedmiotem swej działalności  gospodarczej  posiada wymagane prawem

uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do ich utrzymania w

całym okresie obowiązywania umowy.

4. Wykonawca potwierdza,  że  zapoznał  się  ze  specyfikacją  dla  zamówienia,  jest  mu  znana i  nie  zgłasza  do niej

żadnych zastrzeżeń.

§ 2

1.    Termin realizacji przedmiotu umowy:

        a)     część 1 – stadion piłkarski „Mieszko”, ul. Strumykowa 8 w Gnieźnie do dnia 31.07.2021 r., (dz. nr 5/18 ark. 40)

        b)     część 2 – kompleks boisk „Orlik 2012” oraz boisko treningowego dla piłki nożnej i rugby, ul.  Strumykowej 8 w

                                 Gnieźnie do dnia 31.08.2021 r.  (dz. nr 1/125 ark. 55)

2.     Wykonawca mając na uwadze terminy określone w ust. 1 powyżej zgłosi Zamawiającemu  gotowość do dokonania
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odbioru przedmiotu umowy.  Zamawiający wyznaczy termin i  rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

3.    Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy termin

usunięcia  wad  i  usterek,  a  po bezskutecznym upływie  tego  terminu  i  braku  ich  usunięcia,  Zamawiający  przyjmie

przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami, Zamawiający ma prawo, według

własnego wyboru obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu

umowy lub odstąpić od umowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych

w umowie (np. z tytułu kar umownych za opóźnienia).

4.  Wykonawca zobowiązany jest  zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądać wyznaczenia

nowego terminu odbioru.  Po usunięciu wad i  usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust.  2      i  3  stosuje  się

odpowiednio.

5.  W  przypadku  odbioru  częściowego  przedmiotu  umowy  postanowienia  niniejszego  paragrafu  stosuje  się

odpowiednio.

§ 3

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- projekt systemu,

- dostawę, instalację oraz uruchomienie oprogramowania dla systemu elektronicznej obsługi klienta,

- dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu CCTV, KD oraz SOS w ramach systemu  elektronicznej obsługi klienta,

- testy systemu elektronicznej obsługi klienta,

- warsztaty z obsługi systemu elektronicznej obsługi klienta  dla personelu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla ww. prac w formie papierowej.

1) wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w ramach systemu elektronicznej obsługi klienta:

-  system monitoringu wizyjnego IP,

- Wykonawca zainstaluje punkt kamerowy, który umożliwi ogólny monitoring boiska. 

- Wykonawca zainstaluje obrotowy punkt kamerowy służący do monitoringu wyznaczonego obszaru (strefa kibica),

-  transmisja  wizji  odbywać  się  będzie  poprzez  sieć  komputerową  opartą  o  przełączniki  sieciowe  oraz  urządzenia

bezprzewodowe 5GHz,

- kamery stałopozycyjne zewnętrzne muszą posiadać rozdzielczość 6Mpx lub wyższą,

- kamery stałopozycyjne wewnętrzne muszą posiadać rozdzielczość 4Mpx lub wyższą,

-  oprogramowanie  ma  umożliwiać  eksport  nagrań  do  plików  video,  eksport  do  pliku  graficznego,  wydruk  plików

graficznych na drukarce, zewnętrzną archiwizację na pen-drive,

-  system  musi  posiadać  możliwość  zarządzania  uprawnieniami  użytkowników,  umożliwiający  zaawansowane

dostosowanie uprawnień każdego użytkownika systemu,

- system ma posiadać możliwość sygnalizacji  zdarzeń alarmowych poprzez informację na ekranie, dźwięk,  wysłanie

wiadomości e-mail, na mapach lokalizacji i inne,

- system powinien mieć zaimplementowane w standardzie algorytmy analizy obrazu, 

- każda z kamer w systemie ma mieć możliwość dokonywania indywidualnych ustawień,

-  podgląd  dla  każdej  z  kamer  musi  być  możliwy  do  obserwacji  w  dowolnym  oknie  programu  aż  do  trybu
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pełnoekranowego,

- system rejestracji  powinien umożliwiać ustawienie nagrywania przed alarmem (min. 60 sekund) oraz po alarmie

(minimum 60 sekund),

- rozwiązanie powinno umożliwiać wykrywanie nieprawidłowego działania systemu przez informowanie o przysłonięciu

obiektywu, utracie ostrości kamery lub braku sygnału video,

- urządzenia muszą obsługiwać standard komunikacji ONVIF,

- urządzenia rejestrujące winny posiadać możliwość zapisu do 16 kanałów video przy maksymalnej rozdzielczości dla

każdego kanału min. 6 Mpx,

- zapis powinien mieć możliwość realizacji w sposób ciągły w rozdzielczości 6Mpx obrazu generowanego przez kamerę z

prędkością do 25 kl/s,

- przestrzeń dyskowa dla zapisu powinna gwarantować 30 dni archiwum z każdej kamery,

-  system musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w systemie IP,

- należy zapewnić prezentację nazwy kamery na obrazie,

- system powinien wspierać różne rodzaje kompresji: H265, H265+, H264, MPEG4, MJPEG,

- zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie powinien być realizowany w dedykowanych rejestratorach

sieciowych  pracujących w sieci TCP/IP, bez wejść kamerowych,

- aplikacja kliencka powinna być przystosowana do współpracy z minimum 2 monitorami w ramach jednej jednostki

komputerowej,

- system powinien obsługiwać (podgląd na żywo oraz zapis) zarówno kamery o standardowych rozdzielczościach oraz

kamery megapikselowe,

 - oprogramowanie powinno posiadać możliwość wykonywania zbliżenia cyfrowego obrazu  z kamery.

2) system Kontroli Dostępu - system KD

- Wykonawca dostarczy i  zainstaluje czytniki   umożliwiające wykorzystanie obecnie użytkowanych kart  oraz nowych kart

dostarczonych przez Wykonawcę,

-  licencja  na  oprogramowanie  KD   musi  być   nieograniczona  w  czasie  oraz  zostać  zainstalowana  na  minimum  dwóch

komputerach Zamawiającego,

- Wykonawca dostarczy 50 kart zbliżeniowych,

- czytniki muszą posiadać klawiaturę, umożliwiając dostęp do strefy chronionej przy użyciu; karty  lub kodu PIN,

- czytnik musi informować o poprawnym/niepoprawnym odczycie karty zbliżeniowej poprzez  komunikację świetlną oraz

wyraźny sygnał akustyczny,

- czytniki, elektrozamki i inne elementy systemu KD  zostaną zainstalowane według wskazań Zamawiającego ujętych w SWZ ,

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje awaryjne przyciski wyjścia umożliwiające otwarcie drzwi w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne

otwarcie  jakichkolwiek  drzwi  będzie  sygnalizowane  lokalnie  sygnalizatorem  optycznym.  Ponadto  zostanie  wysłane

powiadomienie SMS + CALL do administratora systemu KD,

- Wykonawca skonfiguruje system KD  w taki sposób, aby istniała możliwość  otwarcia wszystkich zamków                   w dowolnym

czasie z jednej lokalizacji,

- kluczowe elementy systemu KD  tj.: kontrolery, czytniki i elementy wykonawcze (elektrozamki) muszą posiadać zasilanie

awaryjne, które umożliwi pracę  ww. elementów przez okres min. 4 h  w przypadku braku zasilania,

          Strona 3 z 12



Zadanie:              „Zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi klienta na obiekty przy ul. Strumykowej 8
                              w Gnieźnie”.
Dokument:         Specyfikacja  Warunków Zamówienia
Nr zamówienia: OSR-DTiT-TP-3-2021                                                                                   Załącznik nr 8 do SWZ           

- centrala wykorzystana do budowy systemu powinna posiadać:

- nieulotny bufor zdarzeń 22 tys.,

- ilość obsługiwanych użytkowników do 150 z możliwością tworzenia odrębnych schematów,

- do 35 stref obsługiwanych,

- do 100 wejść dla dozorowania stanu awaryjnych przycisków otwarcia drzwi,

- podtrzymanie awaryjne w razie braku 230V wystarczające min. na 6 h,

- możliwość realizacji złożonych funkcji logicznych na wyjściach sterujących pracą rygli lub elektrozaczepów.

3) system -  SOS

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje siłowniki bramowe dla realizacji automatyki systemu SOS.  Otwarcie bramy musi być

sygnalizowane lokalnie sygnalizatorem optycznym, natomiast powiadomienie o zmianie stanu wysłane        w formie SMS + CALL

do administratora systemu SOS;

- Wykonawca  skonfiguruje system SOS  w taki sposób, aby istniała możliwość  otwarcia bramy przy użyciu pilotów. Ponadto

zainstaluje moduł detekcji sygnałów służb ratunkowych z jednoczesnym powiadomieniem administratora systemu w formie

SMS + CALL  o uruchomieniu modułu SOS.

2.  Wykonawca  oświadcza,  iż  czynności  objęte  przedmiotem  zamówienia  tj.  polegające  na  montażu  systemu

elektronicznej obsługi klienta będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. W trakcie realizacji  zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.

2 czynności,  w trakcie  realizacji  zamówienia.  Zamawiający uprawniony  jest     w szczególności  w tym zakresie  do

żądania:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 3 powyżej, w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane w ust.  2  czynności,  Zamawiający  przewiduje  po uprzednim wezwaniu  Wykonawcy  i
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wyznaczeniu  7  dniowego terminu na przywrócenie  wykonywania  zamówienia  zgodnie  z  umową,  karę  umowną w

wysokości  1.000,00  zł  brutto  za  każde  stwierdzone  naruszenie  (niezależnie  od  kar  umownych  przewidzianych  w

niniejszej  umowie).  Niezłożenie  przez  Wykonawcę w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie  żądanych  przez

Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

7. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w

ust. 2, na podstawie umowy o pracę.

§ 4 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego, pod ry-

gorem nieważności. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwyko-

nawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy lub usługi. Każdorazowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-

nawcom.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian do projektu umowy, o

którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, o której mowa w ust. 4. 

6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są dostawy lub usługi i do projektu jej zmiany wynosi 14 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przed -

łożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w ww. terminie uważa

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Termin  na  wniesienie  przez  Zamawiającego  sprzeciwu  do  treści  zawartej  umowy  o podwykonawstwo,  której

przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian wynosi 14 dni. Brak zgłoszenia sprzeciwu w formie pisemnej do

przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
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8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończe-

nia zamówienia.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał na -

zwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych

do prac. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierw-

szym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-

żyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępo-

waniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wyko-

nawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca po-

woływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-

żyte wykonanie tego zamówienia. 

14. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca

na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

15. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że wobec  danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  Wykonawca

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia pod-

wykonawcy. 

§ 5

1. Za należyte  i  terminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w

wysokości ……...............…………..……………. zł brutto    (słownie: ………………………………………………………………/100). Jeżeli w

trakcie trwania umowy stawka VAT ulegnie obniżeniu, wynagrodzenie ulega automatycznie odpowiedniej korekcie

wynikającej z różnicy w wysokości stawki podatku VAT.

2. Należności za wykonane prace regulowane będą dwiema fakturami: jedną częściową do kwoty nie większej niż

100 000 zł brutto oraz jedną końcową do pozostałej kwoty należności na warunkach opisanych umową.

3. Kwota  wynagrodzenia  płatnego  na  podstawie  faktury  częściowej  będzie  wynikać  z  rzeczywiście  wykonanej  i

odebranej  przez  Zamawiającego  części  przedmiotu  umowy  oraz  będzie  odpowiadać  procentowej  wartości

wykonania przedmiotu umowy.    

4. Faktura  częściowa  będzie  regulowana  przelewem,  po  odbiorze  potwierdzonym  podpisaniem  przez  Strony
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bezusterkowego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy  nr ……..

…., w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu do GOSiR w Gnieźnie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez

Zamawiającego, pod względem zgodności z wykonanymi pracami, faktury. 

5. Faktura  końcowa regulowana będzie  przelewem,  po  końcowym  odbiorze  potwierdzonym  podpisaniem  przez

Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

……..…, w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu do GOSiR w Gnieźnie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej

przez Zamawiającego, pod względem zgodności z wykonanymi pracami, faktury.

6. Warunkiem dokonania płatności faktury (częściowej lub końcowej) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za

odebrane  zamówienie jest  przedstawienie  dowodu o  uregulowaniu  wszystkich  zobowiązań  wobec

podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  którzy  zawali  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  w

zakresie dostaw  lub usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. W przypadku nieprzedstawienia

przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty  Zamawiający  wstrzyma  zapłatę  należnego  wynagrodzenia  za

odebrany przedmiot umowy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia dostawy lub usługi. 

8. Zobowiązania  Zamawiającego  o  których  mowa  powyżej  dotyczą  wyłącznie  należności  powstałych  po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy  zgłoszenie

pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust.  7 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  10,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonaw-

ca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwy-

konawcy 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 podwykonaw-

ca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa

w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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2. Faktura winna zawierać w polu Nabywca następującą treść: Nabywca: Miasto Gniezno  62-200 Gniezno ul.

Lecha 6, NIP: 7842501367; Odbiorca: Urząd Miejski w Gnieźnie 62-200  Gniezno ul. Lecha 6. 

3. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem firmowym do któ-

rego prowadzony jest rachunek VAT. 

5. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania

Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony numer

konta jest kontem firmowym, do którego jest prowadzony rachunek VAT. 

6. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkol-

wiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 6
1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % wartości niniejszej umowy i wynosi

………………….. zł (słownie: ……………………………..…..…../100).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  ………………………………  na  kwotę

…………….. złotych (słownie: ………………………/100). Dowód wniesienia zabezpieczenia - (Załącznik nr 3).

4. 70%  wartości  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1,  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni  po

podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Pozostała  część  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wysokości  30% wartości  określonej  w ust.  1,

zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie ……….. okresu rękojmi za wykonane roboty,

licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)   w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b)  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania

terminu w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1,                     

c)  w  wysokości  1  000,00  zł  brutto  (słownie  zł.:  jeden  tysiąc  złotych  00/100)  za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu

oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3,

d)  za  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  lub  obowiązków  wchodzących  w  jego  zakres  w  wysokości  10%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

e) za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w jego zakres w wysokości 20% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

f) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi albo gwarancji w
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wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.

2. Jeżeli niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) przekroczy 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo

odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej według zasad określonych w ust. 1 lit a).

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  podwykonawcy  w  terminie  i  na

zasadach określonych w § 4 umowy – karę umowną w wysokości 500,00 zł. 

4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.

5.  W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są  dostawy lub  usługi,  lub  projektu  jej  zmiany lub  braku zmiany  umowy o podwykonawstwo w

zakresie  terminu  zapłaty  w wysokości  100,00  zł  za  każdy  dzień  od  daty  jej  podpisania  do dnia  ujawnienia  jej

realizacji lub za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z ww. przepisem.

6. W  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii  umowy  o

podwykonawstwo, której  przedmiotem są  dostawy lub usługi lub jej  zmiany – w wysokości  100,00 zł  za każdy

rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu. 

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę, Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na przywró-

cenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone

naruszenie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umo-

wy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 2 czynności.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kary  umownej  w  terminie  14  dni  od  daty  wystąpienia  przez

Zamawiającego  z  żądaniem  zapłaty.  W  przypadku  nieuiszczenia  kary  w terminie,  Zamawiający  będzie  mógł  ją

potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jeżeli  wysokość szkody poniesionej  przez  Zamawiającego przekroczy kwotę kar  umownych,  Zamawiający może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

10. Łączną  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  może  dochodzić  każda  ze  Stron  wynosi  50%

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza. że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej  obejmującej  przedmiot  zamówienia,  na  podstawie  umowy  nr  .......................................   z

dnia ..............................................na sumę …..............................................

2. Dokument ubezpieczenia  o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzający ubezpieczenie OC, ważny

jest do dnia ......................................................................................................

3. Kopia polisy zostanie dołączona do niniejszej umowy jako załącznik nr 4 do umowy.

4.  Wykonawca zobowiązuje  się  do ubezpieczania  od odpowiedzialności  cywilnej  w sposób ciągły  przez cały  okres

obowiązywania niniejszej umowy.

5. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym
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niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.

6. Brak ważnego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiającego do zawarcia  na koszt

Wykonawcy  umowy  ubezpieczenia  na  warunkach  określonych  w  niniejszym  paragrafie,  do  czego  Wykonawca

niniejszym upoważnia Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo do pokrycia kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez pomniejszenie wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 9

Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności w przypadku:

a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie, o czas działania siły

wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Zmiana w tym przypadku może być przeprowadzona o

czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  powiązaniu  z  zasadami  dokonywania

płatności,

c) ograniczenia w dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – o

czas niedostępności ww. materiałów.

2. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden warunek:

a) dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,

niezbędne lub korzystne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju prac niż te

wskazane w ofercie lub siwz,

b)  zmiana  ta  jest  korzystna  dla  Zamawiającego  i  interesu  publicznego,  tj.  Wykonawca  bez  zwiększenia  swojego

wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż wskazane w ofercie i swiz, a które w sposób

znaczący poprawią jakość wykonania przedmiotu umowy,

c) nie zmienia się charakter umowy.

3. Zmiany postanowień wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

4. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie

protokołu konieczności, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany umowy i jej załączników stanowiących integralną część umowy pod rygorem nieważności wymagają

zachowania formy pisemnej.

§ 10

1.  Do  kontaktów  z  Zamawiającym  Wykonawca  ustanawia:  Pana/Panią:  …..........................................,tel.:

….............................., e-mail …................................

2.  Do  kontaktów  z  Wykonawcą  Zamawiający  ustanawia  Pana/Panią:  .....................................................,tel.....

….............................., e-mail: …..............................

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
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można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni

od dnia powzięcia o tych okolicznościach,  

b)  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  lub  niezgodnie  z  jej  treścią,  pomimo  wezwania

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w tym celu terminu, 

c) wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w niniejszej umowie na podstawie umowy o pracę,

e) Wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-

cy, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% warto-

ści umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Za -

mawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone oświadczenie

Zamawiającego, doręczone Wykonawcy, zawierające uzasadnienie odstąpienia od umowy z Wykonawcą.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres … licząc od dnia podpisania przez

Strony bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. W powyższym okresie Wykonawca ma obowiązek

dokonywać na swój koszt napraw wad i usuwania usterek stwierdzonych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu

umowy oraz  ponoszenia  wszelkich  innych kosztów naprawy,  w terminie  nie  dłuższym niż  7  dni  roboczych od

skutecznego  powiadomienia  go  o  wadzie  w  formie:  pisemnej  lub  e-mail.  Jeżeli  z  przyczyn  niezależnych  od

Wykonawcy dochowanie tego terminu nie będzie możliwe, pod warunkiem akceptacji Zamawiającego wyrażonej

na piśmie pod rygorem nieważności, może zostać wyznaczony dłuższy termin.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy egzekwowane

będą niezależnie.

3. Wyłącza się zastosowanie art. 560 § 1 k.c. w tym zakresie, że Zamawiający może wybrać wg własnego uznania,

które z uprawnień z tytułu rękojmi i w jakim zakresie wykonuje.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały  zastosowanie przepisy  prawa powszechnie

obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze

zm.), przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z  2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2. Korespondencja do Wykonawcy będzie prowadzona:

1)  na  piśmie  na  adres  siedziby  Wykonawcy:  ………………………  lub  na  adres  biura  budowy

………………………………………………………................………………. lub przekazywana osobiście kierownikowi budowy,

2) w formie elektronicznej na adres: ……………...................................….. lub inny wskazany przez Wykonawcę.

3. Korespondencja do Zamawiającego będzie prowadzona:

1) na piśmie na adres siedziby Zamawiającego:  Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bł. Jolenty 5,     62-200
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2) w formie elektronicznej na adres: przetargi@gosir.gniezno.pl  lub inny wskazany przez Zamawiającego.

4. Jeżeli umowa lub przepisy prawa wymagają dla ważności formy pisemnej, wysłanie korespondencji na adres e-mail

należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. W przeciwnym wypadku wysłanie korespondencji  na wskazany umową

adres e-mail uznaje się za skuteczne doręczenie pisma.

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej  umowy oraz stanowiących jej integralną część załączników dla swej

ważności wymagają pisemnego aneksu.

6. Rozstrzyganie sporów między Stronami umowy, wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy, będzie należało do

sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

8. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, celem ich wykorzystania do

wykonywania  robót,  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  nie  mogą  być  wykorzystywane  w  inny  sposób.  Po

wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi w tym celu

przez  samego  Wykonawcę,  powinna  zostać  w  całości  niezwłocznie  wydana  Zamawiającemu  poza  jednym

egzemplarzem projektu budowlanego, który Wykonawca ma prawo zatrzymać po zakończeniu realizacji umowy.

9.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  Zamawiającego  niezwłocznie  o  wszelkich  zmianach  adresu  siedziby,

wskazanego na wstępie niniejszej umowy, w okresie jej obowiązywania, jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania,

pod  rygorem uznania  za  skuteczne  wszelkich  doręczeń  na  adres  wskazany  powyżej.  Wszelkie  zaniedbania  w  tym

zakresie  obciążają  wyłącznie  Wykonawcę,  który  nie  wykonał  obowiązku  zawiadomienia  określonego  w  niniejszym

ustępie.

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Mapka lokalizacyjna.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia.

4. Kopia polisy OC.
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