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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
Wzór umowy
PO ZMIANACH Z DNIA 03.03.2022
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
zawarta w dniu …………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Stacją Muzeum z siedzibą przy ulicy Towarowej 3, 00-811 Warszawa, posiadającą
nr NIP: 7010533090, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod nr RIK/35/15, nr REGON 362828690, reprezentowaną przez:
................................................

-

……………………….,

zwaną dalej "Zamawiającym",
a
..…………. z siedzibą …………………….. wpisaną do ………………………………, posiadającą nr NIP
……………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
..................................................................

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”, „ustawa” lub
„Prawo zamówień publicznych” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

§ 1 [Przedmiot Umowy]
Przedmiot Umowy stanowi wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 dla lokomotywy spalinowej
L45H serii Lxd2 nr 293, nr inw. STM II 297 znajdującej się w filii Stacji Muzeum w Sochaczewie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, by w trakcie wykonywanych napraw zostały wykonane wszystkie
badania i próby przewidziane obowiązującymi Normami i innymi dokumentami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się, by pojazd będący przedmiotem zamówienia i jego elementy składowe
w trakcie naprawy i po wykonanych naprawach podlegały odbiorowi technicznemu, dokonywanemu
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego wg. zasad i w zakresie przewidzianym w opisie
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się, aby w stałym zakresie napraw rewizyjnych taboru wąskotorowego,
zostały wykonane próby i badania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu z uzyskaniem
decyzji dopuszczenia do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) i ich
zarejestrowaniem. Urządzenia te w zakresie przewidzianym właściwymi instrukcjami podlegają
odbiorowi przez Inspektora TDT, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu z miejsca stacjonowania zabytkowego
taboru do miejsca przeprowadzenia naprawy okresowej lub renowacji oraz po zakończeniu
renowacji lub naprawy okresowej z miejsca ich przeprowadzenia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie wszelkiej dokumentacji związanej z
transportem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób transportu musi uzyskać akceptację
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Zamawiającego.
Wszelki złom, w tym stalowy, żeliwny, metali kolorowych, oraz inne elementy odzyskane w procesie
naprawczym stanowią własność Zamawiającego i zostaną mu przekazane.
7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z osobą kierującą pracami ze strony Zamawiającego,
w szczególności do ustalenia harmonogramu prac, użytych technologii i materiałów, udostępnienia
dokumentacji z prac, umożliwienia dostępu do Przedmiotu Umowy w celach nadzoru i sporządzenia
dokumentacji. Osoba kierująca pracami będzie również uczestniczyła w każdych czynnościach
odbiorowych, wynikających z przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy określony w niniejszym paragrafie
zgodnie ze:
1) szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a w
szczególności zgodnie z określonymi w nim Normami oraz Dokumentacjami Systemu
Utrzymania;
2) złożoną ofertą – załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością i najwyższymi
normami branżowymi;
4) harmonogramem prac, stworzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez
Zamawiającego;
5) wskazówkami Zamawiającego.
6.

§ 2 [Sposób wykonania przedmiotu Umowy]
1. Prace będą wykonywane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca skieruje do realizacji Zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, zespół
pracowników posiadających:
1) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności wynikających z niniejszej Umowy i pełną
realizację Przedmiotu Umowy (oświadczenie Wykonawcy dotyczące w/w zakresu stanowi
załącznik 3 do niniejszej Umowy),
2) wiedzę dotyczącą ryzyka zawodowego,
3) należytą wiedzę zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego pozwalającą na wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy,
4) kwalifikacje oraz umiejętności konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą
umową oraz wykonają powierzone im przez Wykonawcę zadania z dołożeniem należytej
staranności.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką prowadzonej oraz planowanej przez
Zamawiającego działalności i w związku z tym Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali
czas i zasady przebywania swoich pracowników na terenie należącym do Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania umowy uwzględnić wskazówki
Zamawiającego.
5. Wszelkie zdemontowane i usunięte elementy, które nie będą nadawały się do ponownego użycia
(fragmenty poszycia, elementy wyposażenia uszkodzone i konieczne do usunięcia itp.) podlegają
każdorazowo inspekcji przez przedstawiciela Zamawiającego w celu podjęcia decyzji co do ich
utylizacji lub pozostawienia Zamawiającemu.
6. Przedmiotowy obiekt i jego elementy składowe będą poddane bieżącej kontroli przedstawiciela
Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wykonywać dokumentację w postaci
opisów realizowanych prac, wykazów zastosowanych części i materiałów, zdjęć, protokołów
z kontroli na każdym etapie prac zabezpieczających.
7. Na każdym etapie prac Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy wyznaczonemu
pracownikowi Zamawiającego lub dyplomowanemu konserwatorowi, wskazanemu przez
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8.

9.

10.
11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1

Zamawiającego, do pełnienia nadzoru nad prowadzonymi pracami, wykonywania dokumentacji w
postaci opisów realizowanych prac, wykazów zastosowanych części i materiałów, zdjęć,
protokołów z kontroli na każdym etapie prac. Wyznaczony pracownik Zamawiającego lub
dyplomowany konserwator będzie również obecny przy każdych czynnościach odbiorowych
wynikających z przedmiotu umowy.
Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia,
ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia prac,
w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, z tytułu
szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej
Umowy.
Suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem umowy, nie może być niższa niż 500 000,00 złotych za jedno i wszystkie zdarzenia
objęte umową OC.
Wykonawca jest obowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 10.
Najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności ubezpieczenia OC Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.
W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca jest zobowiązany do
niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy OC (do ubezpieczenie) na taką samą kwotę.
Wykonawca pokryje Zamawiającemu, osobom trzecim, koszty szkód, które wynikną w trakcie
realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 3 [Termin i warunki wykonania Przedmiotu Umowy]
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie maksymalnie ……..1
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest:
a) przejąć pojazd od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i przystąpić
do realizacji Umowy,
b) przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogram prac.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i części potrzebnych
do wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wszelkich
materiałów i części (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbędnych do prawidłowego i
zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowe wszystkich elementów uznanych za normalia (w
tym śrubki, nakrętki, podkładki wkrętki itp.), których stan techniczny nie kwalifikuje ich do dalszego
użycia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w trakcie prac badań i prób technicznych
potwierdzających prawidłowo wykonany proces naprawy.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej dokumentacji (technicznej,
technologicznej) wykonanych prac w formie papierowej i elektronicznej oraz dokumentacji systemu
utrzymania (DSU) dla lokomotywy objętej naprawą. Wykonawca niniejszym udziela na rzecz
Zamawiającego niewyłącznej, bezterminowej licencji do dokumentacji technicznej i technologicznej
wykonanych prac, dokumentacji systemu utrzymania (DSU) w pełnym zakresie do celów

Zgodnie ze złożoną ofertą
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

konserwatorsko-restauratorskich, naprawczych, utrzymaniowych oraz przy kolejnych pracach, z
możliwością udzielenia dalszej licencji innym podmiotom świadczącym usługi dla Zamawiającego,
wyłącznie w odniesieniu do pojazdu będącego przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca
przekaże Zamawiającemu katalog wszystkich podzespołów, elementów i części zamiennych wraz
z wykazem producentów, rysunkami itp. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest zawarte w
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 Umowy.
Podstawą do uznania napraw okresowych i renowacji za prawidłowo wykonane będzie
potwierdzenie w protokole odbiorczym przez Zamawiającego. Za wprowadzenie w błąd
Zamawiającego lub jego przedstawiciela pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który w ww.
przypadku każdą niezgodność usunie na własny koszt, zgodnie z sugestią Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przedstawicielom Zamawiającego wszelkiej
niezbędnej dokumentacji technicznej i technologicznej niezbędnej do oceny prawidłowości
wykonania prac.
Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wraz z pojazdem po
wykonaniu prac dokumentacji technicznej o której mowa w ust. 6, obejmującej wykonane prace,
wypełnione karty podzespołów, kary gwarancyjne, protokoły z ewentualnych prób i protokołów z
badań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli u Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawcą oraz dokonywania stosownej dokumentacji zdjęciowej w
zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i części potrzebnych
do wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wszelkich
materiałów i części (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbędnych do prawidłowego
i zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy.
Podstawą do uznania prac za prawidłowo wykonane będzie potwierdzenie w protokole odbiorczym
przez Zamawiającego. Za wprowadzenie w błąd Zamawiającego lub jego przedstawiciela pełną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który w ww. przypadku każdą niezgodność usunie na własny
koszt, zgodnie z sugestią Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia
przedstawicielom Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej i technologicznej
niezbędnej do oceny prawidłowości wykonania prac.
Do kontaktów bieżących w sprawie przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
ze strony Zamawiającego:
……………….
tel. ………………….., e-mail: …………………….
lub inna/inne wskazana/-e pisemnie osoba/-y
ze strony Wykonawcy:
……………….
tel. ………………….., e-mail: …………………….
lub inna/inne wskazana/-e pisemnie osoba/-y.
Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą dokonywane drogą
elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 12, chyba że co
innego wynika wprost z postanowień Umowy.

§ 4 [Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę]
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.) osób wykonujących prace fizyczne w zakresie
realizacji zamówienia:
1) czynności spawalnicze;
2) czynności związane z montażem i demontażem elementów i podzespołów;
3) czynności związane z instalacją elektryczną;
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4) czynności stolarskie, mycie, czyszczenie;
5) czynności malarsko-lakiernicze.
- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy Kodeks pracy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest względem Wykonawcy
w szczególności do:
1) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy,
- a Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia powyższych żądań.
3. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży przynajmniej jeden ze wskazanych poniżej dowodów, w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej
czynności:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu i zakresu wykonywanych
czynności z tytułu tej umowy oraz podpis osoby prawnie umocowanej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby/osób, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony),
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osoby/osób, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego, za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie osoby/osób, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego, jako pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia,
5) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny zostać zanonimizowane w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych osób fizycznych, zgodnie z przepisami
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1781 ze zm.), w zakresie danych osobowych (tj. bez udostępniania w szczególności
adresów zamieszkania, nr PESEL). Imię i nazwisko osoby fizycznej nie podlega anonimizacji.
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Informacje takie jak: imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, data jej zawarcia i wymiar etatu oraz
zakres wykonywanych czynności z tytułu umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej
czynności, pod rygorem naliczenia kary umownej. Postanowienia § 10 Umowy dotyczące kar
umownych stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności, pod rygorem
naliczenia kary umownej. Postanowienia § 10 Umowy dotyczące kar umownych stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

§ 5 [Odbiór przedmiotu Umowy]
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu emailem na adres e-mail …………… gotowość do odbioru
eksploatacyjnego, co najmniej na 3 dni robocze przed zakończeniem prac będących przedmiotem
umowy.
Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu karty gwarancyjne i protokoły z ewentualnych prób i badań, dokumentacji o której
mowa w § 3 ust. 6 Umowy.
Odbioru dokona komisja, w której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
Z czynności odbioru komisja, o której mowa w ust. 3, sporządzi Protokół, zwany dalej Protokołem
Odbioru.
Czynności odbioru będą polegały na:
1) weryfikacji zgodności wykonanych prac ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
wskazanym w załączniku nr 1;
2) weryfikacji kompletności i zgodności z Umową wszystkich dokumentów złożonych przez
Wykonawcę;
Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie, o którym mowa w § 1 Umowy przyjmuje się
datę podpisania przez komisję, o której mowa w ust. 3, Protokołu Odbioru.
Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający
odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie.
Jeśli w toku czynności odbioru, zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady Strony mogą sporządzić
protokół odbioru częściowego, potwierdzającego odbiór wyłącznie tych prac, co do których
Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń. W takim wypadku, Wykonawca, w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady. Wyznaczenie
przez Zamawiającego dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczania kar umownych, w przypadku
przekroczenia terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz
o procedurze odbioru stosuje się w takim wypadku odpowiednio.
W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 lub, gdy wady stwierdzone podczas procedury odbioru
usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie
odpowiednim, Zamawiający może od Umowy odstąpić, w całości lub niewykonanej części, jeżeli
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wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

§ 6 [Wynagrodzenie]
Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania całości
Przedmiotu Umowy określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy, a także za udzielenie licencji o której mowa w § 3 ust. 6, na kwotę netto
_____________ zł (słownie zł: ________________________,), plus należny podatek VAT w
wysokości: ______________- zł, razem brutto: __________________ zł (słownie zł:
______________________).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie całości usług, jak
również wszelkich dostaw, prac, pomiarów, sprawdzeń i innych czynności warunkujących skuteczny
odbiór końcowy przedmiotu Umowy, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy oraz podpisaniu
bezwarunkowego, ostatecznego Protokołu Odbioru.
Podstawą płatności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron
odpowiedni Protokół Odbioru, potwierdzający odbiór bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę faktury wystawionej przez siebie, po uprzednim przedłożeniu
Zamawiającemu bankowych potwierdzeń dokonania przelewu należności na rzecz
Podwykonawców za wykonane przez nich prace wykazane w fakturach.(W przypadku zatrudnienia
Podwykonawców).
W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma
wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
Podwykonawcy. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne odsetki czy
odszkodowanie.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni
licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień
spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
Wykonawca, pod rygorem zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego, zobowiązuje się, przez
cały okres obowiązywania Umowy, do utrzymywania numerów firmowych rachunków bankowych
wskazywanych na fakturach, o których mowa w ust. 8, na białej liście podatników VAT.
Zapłata będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa
w art.108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 685 z póź.zm).
Zamawiający stosownie do treści art. 442 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w 2022 roku udzielenie
jednorazowo zaliczki na poczet wykonania zamówienia do wysokości 15% ryczałtowego
wynagrodzenia brutto zgodnie z ust. 1 powyżej, nie więcej niż 200 000,00 złotych.
Zamawiający przed udzieleniem zaliczki żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki
w następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie zaliczki w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji
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ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
14. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi bank
zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń oprócz wymagań zawartych w niniejszym
paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające
z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich
dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
15. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez
Zamawiającego przed wypłaceniem zaliczki.
16. Wypłata zaliczki dokonana zostanie jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, pod
warunkiem wcześniejszego przedłożenia przez Wykonawcę zaakceptowanego przez
Zamawiającego zabezpieczenia udzielonej zaliczki, na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury, o treści: „Zaliczka na usługę polegającą na wykonaniu naprawy poziomu
utrzymania P-5 dla lokomotywy spalinowej L45H serii Lxd2 nr 293, nr inw. STM II 297” i przekazaniu
jej Zamawiającemu.
17. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia zaliczki Wykonawca przekazać musi w formie
oryginału.
18. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki musi zawierać nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie poręczenie, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, wystawione na wniosek i
koszt Wykonawcy, w wysokości zaliczki, w celu zabezpieczenia bezwarunkowego zwrotu
dokonanej płatności na wypadek niewykonania przez Wykonawcę usług zgodnie z zasadami
i warunkami określonymi w Umowie. Jedyną podstawą płatności gwarancji będzie pisemne żądanie
wypłaty wystawione przez Zamawiającego, nie wymagające wykazania lub uprawdopodobnienia
jakichkolwiek innych okoliczności. Ważność gwarancji nie może być krótsza niż do terminu realizacji
zamówienia wynikającego z umowy.
19. Jeżeli na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji nie dokonano protokolarnego
odbioru przedmiotu Umowy, pozwalającego rozliczyć całkowicie zaliczkę, a Zamawiający wciąż
oczekuje na wykonanie usług, to Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji
o przedłużonym o 3 miesiące okresie gwarancji. W przypadku niedostarczenia gwarancji
o przedłużonym o 3 miesiące okresie gwarancji, zgodnie z ust. 12, ust. 18, Zamawiający będzie
uprawniony do wypłaty gwarancji i zatrzymania jej kwoty na poczet zabezpieczenia udzielonej
zaliczki.
20. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
21. Pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę
fakturę, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń zgodnie
z ust. 3-8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwłocznie po tym terminie.
§ 7 [Gwarancja]
1. Okres gwarancji na wykonaną usługę licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru wynosi
………………2 miesiące.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za wady i uszkodzenia
zabytkowego taboru oraz następstwa tych uszkodzeń.
3. Jeżeli w okresie gwarancji zespół, podzespół lub element, który został zamontowany
w trakcie naprawy ulegnie awarii, a uszkodzenie pojazdu i jego zespołów, nie będące wynikiem
działania aktów wandalizmu, osób trzecich, siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne,
niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, czy też niewłaściwej eksploatacji, Wykonawca na własny
koszt dokona jego wymiany na fabrycznie nowy, wolny od wad.
2

Zgodnie ze złożoną ofertą
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4. Wady i uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie nie
dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku zwłoki w usunięciu wady
lub uszkodzenia, Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad określonych
w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wadzie
lub uszkodzeniu pojazdu jest dzień wysłania przez Zamawiającego reklamacji na adres
email……………… co jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu reklamacyjnego. Jeżeli
Zamawiający wyśle reklamację e-mailem w dniu wolnym od pracy, dniem powzięcia wiadomości
jest następny dzień roboczy.
5. Jeżeli usunięcie wady i uszkodzeń o których mowa w ust. 4 ze względów technicznych nie jest
możliwe w terminie 14 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
o tym Zamawiającego w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: ……….….,
a Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technicznych, nie krótszy niż
7 dni roboczych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego nowego terminu będzie
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty lub nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający, poza uprawnieniami
przysługującymi mu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na wskazany przez
Wykonawcę adres mailowy.
8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji polega na usunięciu przez Wykonawcę, na jego
koszt wad/uszkodzeń powstałych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów
poniesionych przez Zamawiającego z tytułu usunięcia wad lub uszkodzeń we własnym zakresie
lub pokryciu kosztów wynikających ze zlecenia wykonania naprawy pojazdu przez osoby trzecie.
W przypadku wystąpienia wad/uszkodzeń niemożliwych do usunięcia/naprawy, Wykonawca
wymieni uszkodzony zespół/podzespół na nowy.
9. Koszty transportu pojazdu do naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonanie naprawy
w miejscu wystąpienia usterki okaże się niemożliwe, z miejsca uszkodzenia do miejsca
wskazanego przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy wykonanie naprawy
możliwe będzie jedynie w warunkach warsztatowych Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty
przejazdu tam i z powrotem do Zamawiającego.
10. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza się protokołem naprawy, który Wykonawca jest
obowiązany wystawić w czytelny sposób dla Zamawiającego. Zamawiający potwierdza czas
zakończenia naprawy. Protokół naprawy gwarancyjnej winien określać opis usuniętych
nieprawidłowości oraz datę zakończenia naprawy. Zakończenie naprawy gwarancyjnej następuje
w chwili obustronnego podpisania protokołu usunięcia wady/usterki.
11. W przypadku braku podpisu przedstawiciela Zamawiającego protokół zakończenia naprawy uznaje
się za nieważny, a naprawę reklamacyjną za nie zakończoną.
12. Czas, w którym tabor znajdował się w naprawie gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji.
13. Każda naprawa reklamacyjna wykonywana u Zamawiającego powinna być wykonana
w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wykonywania naprawy
u Wykonawcy, każda naprawa musi zostać odebrana przez przedstawiciela Zamawiającego i
potwierdzona odpowiednim protokołem.
14. Wykonawca dokona trwałego znakowania lub plombowania zespołów, podzespołów i części
pojazdu podlegających oznakowaniu, w sposób pozwalający na ich identyfikację.
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności wady zastosowanych materiałów. Rękojmia
obowiązuje na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że Strony
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zgodnie przedłużają okres rękojmi do zakończenia okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1
poniżej.
§ 8 [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp,
w wysokości stanowiącej 5% ceny umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości
………………………. zł., w formie ……………………….………... .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi w całości Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego
praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
7. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres niezbędny dla
prawidłowego zakończenia robót.
8. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciągłości
mocy wiążącej zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust. 9 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia wystawienia pisemnego wezwania do zapłaty.
12. Kwota w wysokości …………….... złotych (słownie: …………………………………….. …/100
złotych) stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona
Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zakończenia odbioru
końcowego robót, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie
realizacji Umowy. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie
realizacji Umowy, kwota zwracana Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie
pomniejszona o kwoty wcześniej wykorzystane.
13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. …………... złotych
(słownie: ……………………...……… …/100 złotych), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu
po upływie tego okresu, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego.
W przypadku skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie okresu rękojmi za
wady lub gwarancji, kwota zwracana Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie
pomniejszona o kwoty wcześniej wykorzystane.
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14. W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie
uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w ust. 13 powyżej, Wykonawca dokona
odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania
skutecznego odbioru końcowego robót.
15. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 14 powyżej,
Zamawiający powyższą kwotę potrąci z należności wynikających z wystawianych przez
Wykonawcę faktur.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 9 [Odstąpienie od Umowy]
Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami, Zamawiający może
odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje zobowiązania wchodzące w zakres przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób
sprzeczny z Umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje
się należycie z Umowy,
2) tak dalece opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu Umowy, że istnieje uzasadniona obawa, iż
nie wykona go w terminie i pomimo wezwania do wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy.
W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie części niewykonanej lub nienależycie
wykonanej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku
do poprawnie wykonanego przedmiotu Umowy, a Zamawiający może żądać od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikłej z częściowego niewykonania lub częściowego nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia informacji
o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem
nieważności.
Odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów Umowy
w zakresie gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania prac innemu wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których
mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tej części innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie
leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko
wynagrodzenie za faktycznie wykonane zobowiązania do dnia odstąpienia od Umowy bez
naliczania kar umownych i bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

§ 10 [Kary umowne, odpowiedzialność]
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Umowy w terminie określonym
w § 3 ust. 1 Umowy, karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, karę w wysokości
0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym zgodnie z Umową na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.
1 Umowy.
4) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 6 ust. 1 Umowy.
5) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 11 ust. 3 Wykonawca zostanie obciążony karą
umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za
każde zdarzenie.
6) Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy osób
niezatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, w wysokości 1000,00 zł., za każdy przypadek
(kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nadal
dana osoba nie jest zatrudniona na podstawie Umowy o pracę);
7) Za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności
wskazane w § 4 ust. 1 Umowy, na zasadach określonych w tym paragrafie bądź za nie
wywiązanie się z obowiązku zawarcia w każdej umowie o podwykonawstwo stosownych
zapisów zobowiązujących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 Umowy czynności,
w wysokości 1000,00 zł., za każdy przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie
w przypadku niewskazania danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 3 pkt 1 Umowy);
8) w przypadku nie przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie wskazanym w § 2 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy wynosi 40% wartości brutto kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Termin zapłaty kar umownych wynosi 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przez niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się pokryć w całości roszczenia
skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie, w tym instytucję
finansującą.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje
się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy
z odpowiedzialności na podstawie art. 429 k.c.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe w trakcie realizacji Umowy w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za
które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich
roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub
zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
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bezpieczeństwa w czasie wykonywania przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
w trakcie realizacji Umowy.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§ 11 [Podwykonawstwo]
Wykonawca wykona następujący zakres robót za pomocą następujących podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………………….
Pozostały zakres prac Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.
W przypadku zlecenia podwykonawcom wykonania prac wskazanych w ust. 1, Wykonawca
w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy lub w terminie 5 dni od zawarcia umowy
z podwykonawcą, zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu poświadczone za zgodność
z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo zawierające co najmniej określenie
zakresu prac zleconych do wykonania, danych podwykonawcy, wartości prac, wysokości i zasad
zapłaty wynagrodzenia, zobowiązanie podwykonawcy do udzielenia gwarancji na wykonane prace.
Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność
z oryginałem kopie każdej zmiany Umowy o podwykonawstwo.
Wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7-10 ustawy Pzp,
dotyczące tego podwykonawcy.
Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi pełną odpowiedzialność za
terminowość i jakość prac wykonywanych przez podwykonawców.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przy
pomocy podwykonawców.

§ 12 [Zmiany Umowy]
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod
rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy
następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia
tych zmian.
3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek
z następujących przypadków:
1) skrócenia terminu wykonania Umowy lub przyspieszenia ukończenia wykonania usług,
2) obniżenia kosztu, który będzie ponosił Zamawiający na utrzymanie i konserwację pojazdu,
3) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
4) przedłużenia terminu gwarancji,
5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju usługi lub
zmiany technologii,
6) dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów lub wymogów właściwego Konserwatora
Zabytków lub innych organów,
7) rezygnacji z części usług,
8) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy będzie to uzasadnione
technicznie lub funkcjonalnie,
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9) zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku Strony zmienią stawkę podatku, dostosowując
ją do zmienionej wysokości stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT
zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian,
10) wydłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nie leżących po
stronie Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 3 Umowy Strony zawierają
stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
5. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.
6. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony
protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej
z okoliczności określonych w ust. 3 Umowy.
§ 13 [Informacja publiczna]
Wykonawca
oświadcza,
że
znany
jest
mu
fakt,
iż
treść
niniejszej
Umowy,
a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 14 [Klauzula informacyjna RODO]
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
Zamawiający, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Stacja Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811
Warszawa
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Mikołaj Królikowski, z którym można
skontaktować się pod adresem email: iod@stacjamuzeum.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą ; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, zawarciem Umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
1) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
2) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania, w tym w szczególności w oparciu o przepisy ustawy . Odbiorcami państwa danych
będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z ustawą , przez okres 4lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy. W przypadku zawarcia i realizacji
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6.

7.
8.

9.

1.
2.
3.

4.
5.

Umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
wynikających z Umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator
przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;
Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 15 [Postanowienia końcowe]
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku niepowodzenia
tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
Tytuły poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie porządkujące.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Opis przedmiotu zamówienia,
Oferta Wykonawcy,
Oświadczenie Wykonawcy,
Harmonogram prac,
………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do Umowy

Oświadczenie
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………. działający
w imieniu
Wykonawcy:
…………………………………………………………………..,
oświadczam, że niżej wymienieni pracownicy wykonujący pracę na terenie Stacji Muzeum
w Warszawie posiadają:
- ważne badania medycyny pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bhp,
- zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym,

1. ………………………………………………………………. Pesel: ………………………..
2. ………………………………………………………………. Pesel ………………………….
3. ………………………………………………………………. Pesel …………………………
4. …
5. …

Warszawa, dnia ……………… 2022 r.

………………………………………
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