
UMOWA Nr.............

WZ6R UMOWY-ZMIENIONY

Zalqcznik nr g do S|WZ

W dniu ........... 2O2Or, w Lesznowoli pomiqdzy :

Lesznowolskim Przedsiqbiorstwem Komunalnym sp. z o.o., ul. poprzeczna 50, 05-506 Lesznowora, woj. mazowieckie,Polska' NIP: 1231'2ooo82' REGoN: 1'4213301'S,wpisanym do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez sqd Rejonowydla m'st' warszawy w Warszawie, XIV wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego, pod nr KRS: 0000349630, okapitale zakladowym w wysokosci 92.210.000,00 ztotych, zwanym dalej,,Zamawiajqcym,,, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czqSci umowy,,Zamawiajqcym,,

z siedzibq........

zarejestrowanym w .............

zwanym w dalszej czqsci umowy,,Wykonawcq,,,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Przebudowo i rozbudowo oczyszczalni iciek6w w mieiscowoici zomientie przy ulicy Arokowej 4 ( nr ewid, grunt6w 24 )gmina Lesznowola"(nr: postqpowania: D|R.430.05.2020) zostala zawarta umowa o nastqpujqcej tredci:

1' lnwestycja pn': "Przebudowa i rozbudow, oorr*#ff!ffi^,r,rcowoici Zomienie przy ulicy Arokowej 4(nr ewid' grunt6w 24 ) gmino Lesznowola,, dotyczy rozbudowy isinieiqcej oczyszczolni iciek6w o przepustowosci1300 mi /d w celu dostosowania uklodu technologicznego do przyiqcia zwigkszonej iloici iciek1w tj. 5g00mt/f,.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:
Prace przvaotowawcze:

a) wykonanie rob6t tymczasowych niezbqdnych do wykonania rob6t podstawowych;b) Rozbi6rka erement6w konstrukcyjnych, instaracji, wyposa2enia oraz urzqdzei;c) oczyszczenie powierzchni betonowych przebudowywanych zbiornik6w;d) Zagospodarowaniepowstalychodpad6w.
Prace budowlane i montoiowe:

a) wykonanie rob6t budowranych wraz z monta2em wyposa2enia i urzEdzefi;b) Wykonaniepodtqczerisanitarnych;

c) WykonaniepodlqczerlelektrycznychiAKpiA.
Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologicz ny oraz przeprowadzenie eksproatacji p16bnej z osiqgniQciemza ktada nego efektu tech nologicznego;
b) przygotowanie instrukcji i schemat6w technorogicznych obiekt6w;c) Przeprowadzenie szkoleri eksploatacyjnych i serwisowych 6 pracownik6w Zamawiajqcego;d) Zapewnienie obsrugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzac.li powykonawczei;e) Przygotowanie kompletnego wniosku i uzyskanie pozwolenia na u2ytkowanie w imieniu i na rzeczZamawiajqcego.

Przedmiot umowy zostal okreSlony w rozdziale ll slwZ ,,przedmiot zam6wie nia,, orazw dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, przedmiarze rob6t i taberi wartosci rob6t stanowiqcychZalqczniki nr 1., 2, 3 i 4 do niniejszej Umowy.

Terminem

budowy tj.:

5 2 Termin redlizocii umowv
rozpoczqcia realizacji przedmiotu umowy jest data protokolarnego przekazania wykonawcy terenu



wymagany termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustala siq nie p6lniej ni2 na dzieri 30']12022r' z

uwzglqdnieniem poni2szych termin6w, w kt6rych Wykonawca zobowiqzany jest :

o zakoriczyf prace budowlane i uporzqdkowai teren do dnia 30'09'2022r

ozako6czyirozruchtechnologicznyiprzeszkoliipracownik6wdodnia25.Lo.2o22l

o uzyskai pozwolenie na u2ytkowanie do dnia 3O'tL'2022r

Poprzez wykonanie przedmiotu umowy rozumie siQ:

1) Zakorlczenie budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy'

2\ Dostarczenie Zamawiajqcemu: .. , -.....,-^-
a) petnej dokumentacji powykonawcz ej' orazinwentaryzacji powykonawczel'

b) DTR urzqdzerl /maszyn zamontowanych z podaniem: nazwy urzqdzenia /maszyny typu i nr fabrycznego,

nazwY Producenta/dYstrYbutora

c) lnstrukcji eksploatacji i konserwacji urzAdze6 '

d) podpisanego dokumentu gwarancyjnego'

e)pisemnegooSwiadczeniawszystkichpodwykonawc6wpotwierdzajEcego,2ewszystkienale2noScizostaty
przez WYkonawcq zaPtacone'

WykonanierozruchuhydraulicznegoitechnologicznegowrazzwykonaniembadarlpotwierdzajEcych
osiqgniqciewymaganychparametr6wiwynik6w(wtymbadanieSciek6wibadaniepoziomuhalasu).

Przeszkolenie 6 pracownik6w w zakresie obslugi wszystkich maszyn i urzqdze6'

Podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokotu koricowego'

Dostarczenie Zamawiajqcemu prawomocnego pozwolenia na u2ytkowanie'

3)

4)

s)

6)

4.

3) kierownika rob6t sanitarnych w osobie:

4) kierownika rob6t elektrycznych w osobie:

5) technologa oczyszczania 5ciek6w w osobie:

Zamawiajqcy ustanawia Nadz6r lnwestorski w osobach:

1) lniynier Kontraktu i/albo lnspektor Nadzoru:

2\ specjalista bran2y konstrukcyjno-budowlanej:

3) specjalista bran2Y sanitarnej:

4l specjalista braniaelektryczna:

rn2ynier Kontraktu/ rnspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceri zwiqzanych z jakosciq i

ilosciq rob6t, kt6re sq niezbqdne do prawidtowego o,., zgodnego z Umowq i dokumentacjq projektowq, wykonania

przedmiotu umowy. wykonawca ma prawo zglosii Zamawiajqcemu na pismie zastrze2enia do decyzji i polecefi

lnspektora. zastrze2enia wrczzestanowiskiem lnspektora bqdq podlegaly rozstrzygniqciu przez ZamawiajEcego'

ln2ynier Kontraktu/lnspektor Nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajqcego

decyzjiniosqcychskutkifinansowe,wykraczajqcepozawycenionyprzedmiarrob6tWykonawcyipowodujqce
zwiqkszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy' z wyiqtkiem sytuacji zagraiaiqcych 2yciu lub zdrowiu os6b lub

gro2qcych powstaniem straty w mieniu o znacznych rozmiarach'

Zamawiajqcy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust' 4'

ZamawiajqcyzastrzegasobieprawozmianyosobypetniqcejfunkcjqlnzynieraKontraktu/lnspektoraNadzoru.
o dokonaniu zmiany powiadomi na pismie wykonawcq, najp6zniej dzieri przed planowanE zmianq' Zmiana osoby

petniqcejfunkcjqln2ynieraKontraktu/lnspektoraNadzoruniestanowizmianyUmowy.

5 3 Kluczowi Pracownicv

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowY w osobie:

2) kierownika rob6t konstrukcyjno - budowlanych

w osobie:

Personel Za mawiajqcego:

1) w celu zabezpieczenia interes6w Zamawiajqcego, Zamawiajqcy wskazuje In2yniera Kontraktu/lnspektora

Nadzoru,pelniqcegotak2efunkcjqinspektoranadzoruinwestorskiego,zgodniezart.2TPrawabudowlanego
jakoswojegoprzedstawicielaodpowiedzialnegozaprowadzeniewszystkichsprawzwiqzanychzrealizacjq
przedmiotu niniejszej umowy'

2) Do obowiqzk6w lniyniera Kontraktu/lnspektora Nadzoru nale2y:

2

5.

6.

t.

3.



przepisami prawa, w tym istnieiqcymi w tym zakresie polskimi normami.2' Gwarancja' o ktdrej mowa w ust' 1 obowiqzuje przez okres: ......... miesiqcy od daty podpisania bezusterkowegoprotokotu koricowego.
3' wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy r6wnie2 po okresie gwarancji lub/i rqkojmi, je2elizamawiaiqcy zawiadomi wykonawcq o wadzie przed uprywem tego okresu.4' Udzielona gwarancja winna spelniai minimalne warunki okreilone we wzorze karty gwarancyjnej, stanowiEcejZalqcznik nr 7 do niniejszej Umowy.
5' Wykonawca dostarczy podpisany dokument gwarancyjny, o kt6rym mowa w ust. 4 najpdlniej w terminie odbiorukoricowego, co zostanie poSwiadczone podpisaniem protokotu odbioru ko.cowego,

5 l0 Wvnaorodzenie
1" strony ustalajq, ie wynagrodzenie nale2ne wykonawcy z tyturu wykonywania umowy nie przekroczy kwoty,wynikaiqcej z oferty stanowiqcej zarqczniknr 2 do Umowy bqdqcej jej integrarnq czqsciq tj.:

Brutto:

slownie:

Netto;

stownie:

Podatek VAT:

2.

Wartoii podatku VAT: ............. zl
slownie: 

ztotych

wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z prawidlowq realizacjqcalosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajqcego.Niedoszacowanie, pominiqcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgSci przedmiotu umowy nie mo2e byipodstawq do iqdania zmiany wynagrodzenia okredlonego w ust. L.
cena opisana w ust' 1 uwzglqdnia wszystkie obowiqzujqce w polsce podatki, wtqcznie z podatkiem VAT oraz oplatycelne i inne opiaty zwiqzane z wykonaniem Umowy.
Cena jest wyra2ona i bgdzie platna w zlotych polskich.
cena przystuguje wykonawcy za wykonanie caloici przedmiotu umowy w spos6b wolny od wad, w ustalonychterminach, zgodnie z postanowieniami Umowy.
cena opisana w ust' L niniejszego paragrafu obejmuje catosi rob6t wykonanych przez wykonawce oraz wszystkichpodwykonawc6w i dalszych podwykonawc6w.
Podstawa platnoSci czqsciowych jest zakoriczenie rob6t uietych w HRF przygotowanym przez wykonawcg izaakceptowanym przez Zamawiajqcego. HRF sporzqdza siq na podstawie Tabeli wartojci rob6t stanowiqcej zalqczniknr 4 do niniejszej umowy.
Zakorlczone roboty podlegajq rozliczeniu czqSciowemu tylko w6wczas gdy dotyczq zakoriczonych, kompletnychelement6w' wymagajq one zgtoszenia przez wykonawcq do przejqcia przez ln2yniera Kontraktu. Kwoty platnoscibqdq okreslane na podstawie wykazu wartosci poszczeg6lnych rob6t podanych w HRF zaakceptowanym przez obiestrony.

Podstawq do wystawienia faktury vAT jest protok6t odbioru wykonanych element6w rob6t opisanych w HRF,podpisany przez kierownika budowy i ln2yniera Kontaktu, wraz z protokolem ptatnosci czqSciowej stanowiacymzalEcznik nr 6 do Umowy, oraz oswiadczeniami podwykonawc6w stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do Umowy.
Wynagrodzenie umowne, o kt.rym mowa w ust. 1. platne bqdzie w nastqpui.cy spos6b:

a) na podstawie faktur czqsciowych, wystawionych przez wykonawce, po dokonaniu odbior6w czqdciowych rob6t,potwierdzonych protokotem odbioru czqSciowego oraz dostarczeniu dokument6w o kt6rych mowa w ust. 9, wterminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiaiEcego faktury Wykonawcy, z tym, ie wynagrodzeniewyptacone na podstawie faktur czq6ciowych nie mo2e przekroczyi:
- w 2020 roku - 5 500 000,00 zl. netto (srownie: piqi mirionSw piqiset tysiqcy ztotych),
- w 2027 roku - 6 500 oo0,o0 zr. netto (stownie: sze.i mirion6w piqiset tysiqcy ztotych),
- w 2022 roku - pozostale wynagrodzenie brutto,

przY czym tqczne wynagrodzenie ptatne na podstawie faktur czqsciowych w 2o2or,, 2021r., 2022r. nie moieprzekroczyi 90% wynagrodzenia umownego brutto.

5.

6.

7.



,

4. Gotowosi do odbioru czqiciowego bqdzie stwierdzona przez wykonawcq wpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznympowiadomieniemnapismieotymfakcieZamawiajqcegoiln2ynieraKontraktu,niep6iniejjednaknii
w terminie 2 dni od dokonanego wpisu'

Wykonawcazglaszajqcodbi6rczq5ciowyjestzobowiqzanyprzekazailn2ynierowiKontraktunastqpujqcedokumenty

celem ich sprawdzenia i akceptacji przez ln2yniera Kontraktu: pomiary geodezyjne - tyczenia, zatwierdzone wnioski

materialowe, protokoly odbior6w technicznych, wyniki badari, wyniki sprawdzeri' protokoly z uruchomienia'

protokoly z pr6b szczelnoSci, regulacji, no6nosci oraz inne dokumenty okreSlone przez lniyniera Kontraktu'

odbi6r czqsciowy nastapi w terminie ustaronym przez rn2yniera Kontraktu. rn2ynier Kontraktu przystapi do odbioru

nie p6lniej ni2 w ciqgu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru

czqSciowego.

odbioru czqSciowego dokona ln2ynier Kontraktu w obecnoSci przedstawicieli Zamawiajqcego i wykonawcy'

ln2ynier Kontraktu dokona oceny jakoSciowej wykonanych rob6t na podstawie przedlo2onych dokument6w'

wynik6w bada6 i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodno6ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowq i

specyfikacjami technicznYmi'

w przypadku negatywnej oceny, ln2ynier Kontraktu okreSli czynnosci poprawkowe' roboty uzupelniajqce oraz ustali

nowy termin odbioru czqSciowego'

w przypadku odbioru czqsciowego dotyczqcego uruchomienia urzqdzeri i/lub instalacji' wykonawca jest

zobowiqzany,pozakoriczeniurozruchupr6bnegodlaurzqdzeriiinstalacjiwtqczonychdoeksploatacjizuwagina
konieczno5izachowaniaciqglo6cipracyoczyszczalniatak2epozakoriczeniuwszystkichprac,doprzeprowadzenia

szkorenia pracownik6w i wsp6tpracownik6w Zamawiajqcego w zakresie obsiugi i utrzymania wszystkich urzqdzei i

instalacji oraz oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy'

7.

9.

10. ;"r#-;;;'aJr".,n,. 5 dni po dokonaniu odbioru czqsciowego przedto2v lniynierowi Kontraktu, a ten po

, ! -r-r-..-^-+., ^l^-h^.lh6.ln nrnrrtadzpni 

;ffiiliio'.;;;;.-;;;:Jtd';,,"nrr"r,rr*iajqcemu, wszvstkie dokumentv niezbqdne do prowadzenia

- ^L -^L:! ^^.ll^-rirnrrh ndhinroWi
:irr"# ff;;;;;; zmodernizowanych obiekt6w wykonanych w ramach rob6t podregajqcvch odbiorowi

czqSciowemu.

LL, odbi6r koricowy zostanie przeprowadzony po calkowitym zakoriczeniu wszystkich rob6t i wykonaniu rozruchu

hydraulicznego i technologicznego. wszystkie pr6by muszq byi zakoriczone wynikiem pozytywnym w odniesieniu do

poszczeg6lnych instalacji i urzqdze6'

t2.Dopisemnegozawiadomieniaogotowo6cidoodbioruprzedmiotuumowyWykonawcazobowiqzanyjestdostarczyi
wymagane dokumenty odbiorowe, w sktad kt6rych bqdq wchodzii:

a) Protokoly badai i sprawdzeri, pomiary i ekspertyzy;

b) protokoly z odbior6w technicznych i odbior6w rob6t ulegajqcych zakryciu oraz wynikajqcych z uzgodniei

bran2owYch;

c) Protokoly z przeprowadzonych szkole6;

d) lnwentaryzacjageodezyjna powykonawcza;

e) Projekt powykonawczy uwzglqdniajqcy dokonane zmiany w trakcie budowy' potwierdzone przez kierownika

budowy, wraz ze szczeg6lnym zestawieniem tych zmian;

f) Dziennik budowy i inne dokumenty wynikajqce z uzgodnieri bran2owych' specyfikacji technicznych i slwZ

warunkujqce odbior koricowy i oddanie przedmiotu zam6wienia do uiytku'

Dokumenty odbiorowe wymagane od wykonawcy na dzieri zgloszenia gotowosci do odbioru' a w kt6rych

Zamawiajacystwierdzibtqdylubniedoktadno6cimuszqzostaiwnieprzekraczalnymterminieTdnikalendarzowych
ponownie dostarczone do Zamawiajqcego po ich uzupelnieniu i poprawie' Przekroczenie tego terminu uznane

bqdzie za niespelnienie warunk6w Umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowii bedzie

podstawqdozastosowaniapostanowieriumownychwzakresiekarzaop6lnieniawwykonaniuprzedmiotuumowy.

wykonawca zobowiqzany jest do przygotowania petnej dokumentacji powykonawczej wraz z prawomocnym

pozwoleniem na u2Ytkowanie.

odbi6r przedmiotu umowy nastapi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do u2ytkowania' poprzez

podpisanie bezusterkowego protokolu koricowego podpisanego przez upowa2nionych przedstawicieli wykonawcy i

Zamawiajqcego.

ggGworancioirekoimio

wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rqkojmi na: wykonane roboty budowlano- konstrukcyjne'

urzqdzeniaimaterialyorazpozostateSwiadczeniawchodzqcychwzakresprzedmiotuumowy'atak2ezapewnia'2e

wykonane przez niego roboty zostaty wykonane zgodnie z UmowE, SIWZ i dokumentacjE projektowq do umowy' a

tak2e zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiqzujqcymi
7

14.

7.



7.

9.

12.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie mo2e byi dlu2szyni2 30 dni od dnia dorqczenia wykonawcy faktury potwierdzaiacej wykonanie zreconej podwykonawcy roboty.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcE wymagana jest zgoda zamawiajacego iWykonawcy.

wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosi za roboty wykonywane przy pomocy podwykonawc6w i dalszychpodwykonawc6w.

Je2eli Zamawiajqcy uzna, 2e kwalifikacje podwykonawcy rub jego wyposaienie w sprzqt nie gwarantujEodpowiedniej jakosci wykonania rob6t lub dotrzymania termin6w, Zamawiajqcy ma prawo 2qdai od wykonawcyzmiany podwykonawcy, na co Wykonawca wyra2a zgodq.
JeSli wykonawca zawarl umowe z podwykonawcq bez zgody Zamawiajqcego, Zamawiajqcy mo2e odstqpii odumowy zgodnie z 5 13 ust 1 pkt 2 Umowy, niezalenie od prawa 2qdania zaplaty kary umownej, zgodnie z s r.1 ust. 1pkt.4 Umowy.

terminowo platnoSci na rzecz podwykonawc6w nie nara2ajqc
z tytulu solidarnej odpowiedzialnoSci za wynagrodzenie

siebie nastqpuiqce obowiqzki zwiqzane z ptatnosciami dra

1) wykonawca zobowiqzuje siq w terminie 5 dni, przed uplywem terminu zaplaty na jego rzecz wynagrodzenia,dorqczyi Zamawiajqcemu kopie wszystkich otrzymanych przez wykonawcq faktur wystawionych przezpodwykonawc6w, z kt6rymi wykonawca zawarl umowy o podwykonawstwo, w ramach realizacji rozliczanejczqsci przedmiotu umowy, wraz z pisemnym oSwiadczeniem podwykonawcdw, 2e wykonawca uiscil na ichrzecz wszystkie wymagalne nale2noici z tytutu rob6t, uslug lub dostaw realizowanych w ramach niniejszejUmowy' podpisane przez osoby reprezentujEce podwykonawc6w wg wzoru stanowiEcego zalqczniknr 5 doUmowy.

2) w przypadku nieuregulowania wymagalnych zobowiqzai wykonawcy wobec podwykonawc6w wykonawcazobowiqza ny jest dostarczyi Za mawiajqcemu :

a) cesjq wierzytelnoSci wykonawcy na rzecz podwykonawcy/ow za roboty zafakturowane, a niezaplaconeprzez Wykonawcq;

b) Potwierdzonq przez podwykonawcQ kserokopiq faktury wystawionej przez podwykonawcQ na rzeczWykonawcy na ww. roboty;
wykonawca spos6b rozliczenia okreslony w lit. a) i b) przyjmuje jako zakres swoich obowiq zkow, zktdrychmusi wywiqzai sie w terminie wymagalnosci swoich wierzytelnodci wykazanych w fakturze.3) w przypadku braku powierzenia wykonania podwykonawcom jakiejkolwiek czqdci rozliczanych rob6t, usluglub dostaw' wykonawca zobowiqzany jest dostarczyi Zamawiajqcemu w terminie okreSlonym w ust. 12 pkt 1odwiadczenie o braku powierzenia wykonania rob6t, usrug rub dostaw podwykonawcom;4) Procedura postqpowania okreslona ust. 12 pkt. 1) - 3) ma r6wnie2 zastosowanie do platnoSci w relacjachpodwykonawca dalszy podwykonawca.

I 8 Odbiorv iterminv odbior6w
W ramach realizacji niniejszej Umowy wystqpowai bqdq nastqpujqce odbiory:

a) odbi6r rob6t zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu,
b) odbi6r czq5ciowy,

c) odbi6r koricowy.
odbidr rob6t ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych rob6t, kt6re wdalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. odbi6r taki bqdzie przeprowadzo ny pftezln2yniera Kontraktu, w czasieumo2liwiaiqcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania o96lnego postQpu rob6t.Gotowoii danej czqSci rob6t do odbioru zgiasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu ln2yniera Kontraktu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzenlem. w przypadku , gdy z przyczyn le2qcychpo stronie wykonawcy, nie dokonano odbioru rob6t zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu, Zamawiajqcy mo2enakazai wykonawcy - na jego koszt i ryzyko odkrycie lub te2 wykonanie innych adekwatnych czynnosci celemwykonania odbioru we wskazanych czgsciach rob6t, kt6re nie zostaty odebrane.
Odbiory czgSciowe bqdq prowadzone:

- dla urzqdzeri i instaracji po zakoriczeniu pomysrnie ich rozruchu pr6bnego,
- dla rob6t budowlanych po kompletnym zakoficzeniu budowy danego elementu wykazanego w tabeliwartoici rob6t.

Wykonawca o5wiadcza, 2e bqdzie dokonywal
Zamawiajqcego na negatywne konsekwencje
podwykonawc6w. Wykonawca przyjmuje na
podwykonawc6w:

1.
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terenu oczyszczalni Sciek6w,

d) zorganizowania, a nastqpnie zlikwidowania zaplecza budowy'

e)dbaniaonalezytystaniporzqdeknatereniebudowyiterenieprzyleglymdobudowy,
f)uporzqdkowanlaterenubudowyorazterenuprzyleglegonajp62niejdodniaodbiorurob6t'

c)zabezpieczeniaterenubudowyprzedjejnegatywnymwplywemnaSrodowiskoorazusuniqcianawlasny
koszt powstalych odpad6w budowlanych (gruz, ztom itp'), zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r' o

odpadach (Dz, U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawq z dnia 13 wrzesnia 1996 r' o utrzymaniu czystosci i

porzqdku w gminach (oz. u. z 2079 r. po2.2010 ze zm.)' Transport odpad6w powinien odbywai siq zgodnie z

wymogamiochronySrodowiskaorazbezpieczeristwa2yciaizdrowialudzi'wszczeg6lno5ciuwzglqdniajqc

wlaSciwoSci f izykochemiczne odpadu;

h) pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru korlcowego na 5 dni przed przystqpieniem do

odbioru,uczestniczeniawczynno5ciachodbioruizapewnienianiezwlocznegousuniqciastwierdzonychwad

i usterek,

i) wykonania procedury odbiorowej zgodnie z normami bran2owymi;

j) przygotowania wniosku i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na u2ytkowanie'

Wykonawcaponiesiekosztywykonaniaprzytqczy,kosztyzainstalowanialicznik6wzu2yciawodyienergiistu2qcych

do rozliczenia medi6w zuiywanych przez wykonawcQ, oraz koszty zu2ycia tych medi6w'

wykonawca zobowiqzany jest do posiadania iutrzymania przez caty okres realizacji niniejszego kontraktu

ubezpieczenie odpowiedzialno6ci cywilnej (oc)' Zakres ubezpieczenia oc obejmie odpowiedzialnosi cywilnq za

szkody osobowe i rzeczowe wyrzqdzone w zwiqzku z prowadzeniem rob6t budowlanych objqtych niniejszq umowE'

przed podpisaniem umowy wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu polisq lub inny dokument potwierdzajqcy

zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodami oplacenia skladek'

wykonawcasporzqdziiprzedstawiZamawiajqcemudoakceptacji,wterminiel0dniodpodpisaniaUmowy'
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji rob6t, prezentujqcy zakres etap6w, terminy ich realizacji, wartosi

rob6t w oparciu o Tabelq wartosci rob6t, stanowiqcq Zatqcznik nr 9 do slwZ, kt6ry bqdzie stu2yl do rozliczenia

odbio16w czqSciowYch.

wykonawca bqdzie realizowal umowq zgodnie z przedloionym harmonogramem rzeczowo - finansowym' zwanym

dalej HRF. Zmiana harmonogramu mo2e nastapii wylqcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajqcego'

6 7 Podwvkonawcv

WykonawcajestodpowiedzialnywobecZamawiajqcegozadzialania,zaniechania,uchybieniaizaniedbania
podwykonawc6w w takim samym stopniu, jakby to byty jego wlasne dzialania, zaniechania, uchybienia i

zaniedba nia.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kt6rego zasoby Wykonawca powolywat siq w celu

wykazania spelnienia warunk6w udziatu w postQpowaniu, Wykonawca jest zobowiqzany do wykazania' i2

proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki w stopniu r6wnym lub wy2szym od wymaganych w trakcie

postqpowania o udzielenie zam6wienia' :^-. -^h^..,i-,-
wykonawca realizujqc przy udziale podwykonawc6w roboty objqte niniejszq Umowq' jest zobowiqzany zawrzec z

nimistosowneumowywformlepisemnej,podrygoremniewa2no6ci'

wykonawca zamierzajqcy zawrze( umowq o podwykonawstwo jest obowiqzany do przedto2enia Zamawiajqcemu

projektu tej umowy w terminie 7 dni przed jej podpisaniem lub zmiany takiej umowy Je2eli Zamawiajqcy nie zgtosi

na piSmie sprzeciwu lub zastrze2erl, uwa2a siq, 2e wyrazit zgodq na zawarcie umowy na przedstawionych

warunkach. po zawarciu umowy z podwykonawcq, wykonawca zobowiqzany jest w terminie 3 dni od jei zawarcia'

dostarczyi Zamawiajqcemu potwierdzone za zgodno6i z oryginatem kopie zawartej z podwykonawca umowy wraz z

informacjq o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy oraz ich zmian'

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o kt6rej mowa W ust. 3 i 4, Wykonawca przedklada Zamawiajqcemu

dokumenty i o5wiadczenia potwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy z postepowania o

udzielenie zam6wienia na podstawie art. 24 ust. L pkt t3-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r' Prawo zam6wie6

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz' 1843 ze zm')'

Umowa z podwykonawca/dalszym podwykonawcq musi zawierai co najmniej:

1) zakres rob6t zleconych podwykonawcy,

2) termin wykonania powierzonego zakresu rob6t'

3) kwotq wynagrodzenia za roboty (wskazana kwota nie mo2e byi wy2sza ni2 wartosi tego zakresu rob6t

wynikajqca z HRF), oraz termin platno6ci tego wynagrodzenia'

4l informacjq o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy' 
5
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ przez wykonawcQ lub podwykonawcq os6b wykonujqcych wskazane wust, 3 czynnoSci w trakcie realizacji Umowy:
1) odwladczenie wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracq os6bwykonujqcych czynnoici, kt6rych dotyczy wezwanie zamawiajacego. oiwiadczenie to powinno zawierai wszczeg6lnosci: dokladne okreilenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, datq zloienia oSwiadczenia,wskazanie' 2e objqte wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracQwraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracq i wymiaru etatu oraz podpis osobyuprawnionej do zro2enia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy rub podwykonawcy;
2) poSwiadczonq za zgodnoSi z oryginalem odpowiednio przez wykonawcq lub podwykonawcq kopiqumowy/umdw o prace os6b wykonujqcych w trakcie realizacji Umowy czynnoSci, kt6rych dotyczy wy2ejwymienione oiwiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqcym zakresobowiqzk6w, je2eli zostal sporzqdzony). Kopia umowy/um6w powinna zostai zanonimizowana w spos.bzapewniajqcy ochronq danych osobowych pracownik6w, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami (tj. bezadres6w i nr Pesel pracownik6w). Ka2da umowa powinna zostai przeanalizowana przez skladajqcego podkqtem przepis6w o ochronie danych osobowych. lnformacje takie jak: imiq i nazwisko, data zawarciaumowy, rodzaj umowy o pracQ i wymiar etatu powinny byi mo2liwe do zidentyfikowania;

3) zadwiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajqce oplacanie przez wykonawcq lub podwykonawcq
skladek na ubezpieczenie spoleczne izdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie um6w o prace zaostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnoSi z oryginaiem odpowiednio przez wykonawcq lub podwykonawcQ kopiq dowodupotwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez pracodawcq do ubezpieczeri ze wskazaniem imienia inazwiska.

7' Z tytulu niespelnienia przez wykonawcq lub Podwykonawcq wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQos6b wykonujqcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajqcy przewiduje sankcjq w postaci obowiqzku zaplatyprzez Wykonawcq kary umownej w wysokoSci okreSlonej w S 11 ust. 1 pkt g). Niezlo2enie przez Wykonawcq wwyznaczonym przez ZamawiajQcego terminie 2qdanych przez zamawiajqcego dowod6w w celu potwierdzeniaspetnienia przez wykonawcq lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowanebqdzie jako niespelnienie przez wykonawcq lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracqos6b wykonujqcych wskazane w ust. 3 czynno5ci.
8' w przypadku uzasadnionych wqtpliwoici co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcq lub podwykonawcq,

Zamawiajqcy mo2e zwr6cii siq o przeprowadzenie kontroli przez paristwowq tnspekcjq pracy.

5 5 Obowiozki Zamowioiaceao
Zamawiajqcy zobowiqzuje siq do:
1) przekazania w dniu zawarcia umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbiorurob6t i przedmiaru rob6t stanowiqcych zalqczniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Umowy. przekazana dokumentacja jest

wlasnosciq Zamawiajqcego i moie byi wykorzystana wylqcznie w celu wykonania przedmiotu umowy;2) przekazania protokolarnie wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcla umowy;3) dostarczenia w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy oraz kopii pozwolenia na budowq;4) zapewnienianadzoruinwestorskiego;

5) zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

1..Wykonawcazobowiqzujesiq.dowykonffiodniezpostanoWieniamininiejszejUmowy,
zasadami wiedzy technicznej, normami oraz dokumentacjE projektowq i slwz, do usuniqcia wad i usterek,ujawnionych w okresie wykonywania rob6t, oraz w okresie rqkojmi i gwarancji.2' wykonawca oswiadcza, 2e posiada odpowiedniq wiedzg oraz potencial kadrowy i techniczny do realizacji inwestycjiobjqtej niniejszq Umowq.

3. Wykonawca, w szczeg6lnodci, zobowiqzany jest do:
a) wtasciwego iterminowego wykonania prac obiqtych przedmiotem umowy,b) dokonania wszelkich uzgodnieri i zgtoszeh prowadzenia prac w okresie realizacji budowy oraz terminowegopokrycie ich koszt6w, w tym ewentualne wejscie na obiekty i dziatki innych wlascicieli,c) zabezpieczenia terenu budowy przed dostqpem os6b trzecich. obiekty i teren oczyszczalni iciek6w objqte sqmonitoringiem' Zamawiajqcy wymaga, aby podczas prowadzonych prac siei alarmowa byla sukcesywnie i nabie2qco naprawiana i odtwarzana tak, aby zachowai prawidlowq prace systemu zapewniajqcego ochronq
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3)

4)

a) bie2qca koordynacja i monitorowanie rob6t realizowanych na podstawie umowy'

b)kontrolowaniejakoScirob6t,ichwykonaniazgodniezharmonogramemrzeczowo-finansowym,
c) odbi6r rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjq'

d) raportowanie i sprawozdawczoSi w zakresie rzeczowo - finansowym'

e) zwolywanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli wykonawcy i Zamawiajqcego'

f) informowanie o terminie i miejscu narady , prowadzenie narady ijej protokolowanie'

w uzasadnionych przypadkach ln2ynier Kontraktu/lnspektor Nadzoru mo2e polecii wykonawcy wstrzymanie

lubop6inienierozpoczQciajakichkolwiekczynnoSciwramachrealizowanychrob6t.

WykonawcazobowiqzanyjestdowykonaniawszystkichpolecerilnZynieraKontraktu/lnspektoraNadzoru,
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy'

Personel WYkonawcY:

1)Wykonawcawykonaprzedmiotumowypracqos6bposiadajqcychodpowiedniekwalifikacjei
uprawnieniaorazspelniajqcychwymaganiaokre5lonestosownymiprzepisamiprawa,wtymprzepisami

Kodeksu PracY i BHP'

2\Natereniebudowywzakresierob6twykonywanychwramachprzedmiotuniniejszejumowy
Wykonawcqreprezentujekierownikbudowyorazdodatkowo:kierownikrob6tkonstrukcyjno-
budowlanych, kierownik rob6t sanitarnych, kierownik rob6t elektrycznych, technolog oczyszczania

5ciek6w;

3) Ka2de proponowane zastqpienie przez wykonawce os6b wymienionych w ust' 2 pkt 2) mo2liwe bQdzie

jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bqdq takie same lub wy2sze

ni2osobyzastqpowanej,zeszczeg6lnymuwzglqdnieniemzapis6wwS|WZdotyczqcychwyksztalcenia

oraz do(wiadczenia'

4) wszelkie zmiany os6b wymienionych w ust. 2 pkt 2) wymagajq uprzedniej akceptacji Zamawiajqcego

wyra2onejwformiepisemnejpodrygoremniewa2nojci.Zmianatakaniestanowizmianyniniejszej
UmowY.

5) w przypadku koniecznosci zastEpienia kt6rejkolwiek z os6b wymienionych w ust' 2 pkt 2) nowq osobq

wskutekzdarzeilosowych,Wykonawcazobowiqzujesiqzapewniinowqosobqspelniajqcqkryteria
SlWz,niezwtocznie,niep6iniejjednakni2wterminie3dni,zjednoczesnympisemnym
poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajqcego' Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy'

wykonawca i Podwykonawcy majq obowiqzek zatrudnienia na podstawie umowy o pracq os6b wykonujacych

wskazane ponizej czynnosci polegajqce na Swiadczeniu pracy zgodnie zart'22 s l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r'

- Kodeks pracy (Dz. U.z2olg r. poz' 1040 z p6in' zm'):

1) roboty przygotowawcze i rozbi6rkowe'

2\ robotY ziemne,

3) Prace murarskie i tYnkarskie,

4) zbrojeniekonstrukcji,

5) robotY betonowe i 2elbetowe,

6) monta2 instalacji,

7l wykonanie element6w nawierzchni drogowej i chodnik6w'

s) roboty monta2owe na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociqgi, kanalizacja, kable

energetYczne),

9) robotymurowe, betonowe, wykoriczeniowe' malarskie' posadzkarskie'

10) rob6t ciesielskie, deskowanie strop6w'

11) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i ocieplajqce'

w trakcie realizacji Umowy Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcyodno6niespelnianiaprzezWykonawcqlubPodwykonawcqwymoguzatrudnienianapodstawieumowy

o pracq os6b wykonujAcych wskazane w ust' 3 czynno5ci'

Zamawiajqcy uprawniony jest w szcze96lnoSci do:

1)2qdaniao5wiadcze6idokument6wwzakresiepotwierdzeniaspelnianiawy2ejwymienionychwymog6wi
dokonYwania ich ocenY,

2|iqdaniawyjaSnieriwprzypadkuwqtpliwoSciwzakresiepotwierdzeniaspetnianiawy2ejwymienionych
wYmog6w,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia'

w trakcie realizacji zam6wienia na ka2de wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu wskazane poni2ej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
3
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b) pozostalq czqsi wynagrodzenia na podstawie faktury koricowej, wystawionej przez wykonawcq po odbiorzekoricowym rob6t oraz dostarczeniu dokument6w o kt6rych mowa w ust. 9, uzyskaniu ostatecznego pozwoleniana u2ytkowanie obiektu oraz przekazaniu Zamawiajqcemu dokumentacji budowy, inwentaryzacji geodezyjnejpowykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej.
L2' wykonawca zgodnie z zapisem $ 6 ust. 4 niniejszej Umowy zostanie obciq2ony przez Zamawiajqcego optatq zadostarczone media zgodnie z odczytami licznik6w, kt6rymi bqdq opomiarowane odpowiednio przylqcza elektryczneiwodociqgowe 'zuiycia bqdq fakturowane raz na kwartai. cena jednostkowa odpowiednio 1 kwh i 1 m3 do rozliczerizostanie przyjqta zgodnie z obowiqzujqcymistawkami za energie elektrycznq, wodq iscieki.13' Zaptata za energiq elektrycznq, wodq i zrzut 6ciek6w nastEpi w terminie 14 dni od daty dorqczenia Wykonawcyfaktury wystawionej przez Zamawiajqcego na rachunek Zamawiajqcego wskazany na fakturze. Jednoczesniewykonawca wyra2a zgodq na potrqcenie zobowiqzari za media z bie2qcych wierzytelnoSci fiako kompensatanale2noSci).

74' Wynagrodzenie wykonawcy, platne bqdzie zgodnie z zasadq okreslonq w ust. 11, na podstawie prawidtowej podwzglqdem formalnym i rachunkowym faktury, pod warunkiem wczeSniejszego rozliczenia siq wykonawcy zpodwykonawcami z tytulu wykonywania umowy zgodnie z S 7, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcywskazany na fakturze' strony zgodnie ustalajq,2e za dzieri zaptaty przyjmuje siq dzieri obciq2enia rachunkubankowego Zamawiajqcego.

15' w przypadku wystawienia przez wykonawcq faktury niezgodnej z umowq lub obowiqzujqcymi przepisami prawa,Zamawiajqcy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjainienia przez wykonawce przyczyn oraz usuniqciatej niezgodno5ci' a tak2e w razie potrzeby otrzymania faktury korygujqcej, bez obowiqzku ptacenia odsetek za tenokres.

16' Fakturq nale2y wystawiai na: Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. poprzeczna 50,05-506Lesznowola, Nlp: 12312000g2.

5 77 Karv umowne1. Zamawiajqcy ma prawo nato2yi kary umowne na Wykonawcq w przypadku:1) zwloki w wykona niu u mowy, w terminach, o kt6rych mowa w S 2, w wysoko Sci O,[2%wynagrodzenia brutto,okre5lonego odpowiednio w S 10 ust. l, za kaidy dzieri zwtoki,2) dodatkowo za zwlokq w usuniqciu wad w okresie gwarancji w wysokosci 0,03% wynagrodzenia bruttookreslonego odpowiednio w s 10 ust. 1 umowy, za kaidy dzieh zwloki, liczony od dnia wyznaczonego dousuniqcia wad do dnia odbioru usuniecia zgroszonych nieprawidlowo.ci,3) odstqpienia od umowy z przyczYn le2qcych po stronie wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, oktdrym mowa w S j.O ust. 1,

4l braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nare2nego podwykonawcom lub dalszympodwykonawcom, w wysokoici 0,02 % wynagrodzenia brutto okreSlonego odpowiednio w s L0 ust. L umowy,za ka2dy dzieri op6rnienia, riczony od dnia wymagarnosci zapraty do dnia zapraty,5) nieprzedlo2enia poiwiadczonej za zgodnosi z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo rub jej zmiany, wwysokosci 2 000,00 zl' (siownie: dwa tysiqce ztotych), za kaidqnieprzedio2onq kopig umowy lub jej zmiany,6) braku dokonania wymaganej przez zamawiajqcego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usiug wzakresie terminu zaplaty we wskazanym przez zamawiajqcego terminie w wysokoSci 2 o00,oo zl. (slownie:
dwa tysiqce zlotych).

7) za dopuszczenie podwykonawc6w do wykonywanla rob6t z naruszeniem postanowiei s 7 Umowy - wwysokodci 10 000,00 zl (slownie: dziesiqi tysiqcy zlotych), za ka2de stwierdzone naruszenie,8) niespetnienia przez Wykonawcq lub PodwykonawcQ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6bwykonuiqcych czynno(ci wskazane w 5 4 ust' 3, w wysokodci 2 o0o,0o zl (slownie: dwa tysiqce zlotych), zaka2dy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.
2' Zaptata kar umownych nie wyiqcza prawa do dochodzenia odszkodowania w kwotach przewy2szajqcych wysokosizastrzeionych kar umownych na zasadach ogdlnych.
3' Zamawiajqcy ma prawo do potrqcenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytegowykonania umowy, na co Wykonawca wyra2a zgodq.
4' Jezeli Zamawiajqcy op6lnia siq z zaptatq za prawidlowo wystawiona fakturg, wykonawca mo2e 2qdai odsetekustawowych za czas op6inienia.

1' wykonawca wnosi zabezpieczenie nale2ytego wykonania Umowy w wysokosci L0 % wynagrodzenia umownego
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3.

Zabezpieczenie nale2ytego wykonania Umowy zostanie zwolnione:

a) czqSi przeznaczona na zabezpieczenie nale2ytego wykonania rob6t w wysokosci 70%zabezpieczenia' czyli w

kwocie:zl,wterminie30dnioddniawykonaniazam6wieniaiuznaniaprzezZamawiajqcegoza
nale2ycie wykonane tj' po podpisaniu bezusterkowego protokolu koicowego'

Zabezpieczenienale2ytegowykonaniaumowy,wplaconewpieniqdzu,zostaniezwr6conewrazznale2nymi

odsetkami bankowYmi'

b)czesiprzeznaczonanazabezpieczenieroszczeniaztytulugwarancjiwwysoko5ci30%zabezpieczenia'czyliw
kwocie:zl,wterminieniep6Zniejni2w15dniupouplywieokresugwarancjinawykonywaneprace
liczqc od daty podpisania bezusterkowego protokolu koticowego'

w przypadku nie usuniqcia przez wykonawcq wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglqdu w okresie

gwarancji, zamawiajEcy ma prawo do zastqpczego wykonania rob6t zwiqzanych z usuniqciem tych wad i usterek' na

kosztiryzykoWykonawcyioplaceniatychrob6tzczq6cizabezpieczenia,okt6rejmowawust.2lit.b)niniejszego
paragrafu, na co wykonawca wra2a zgodq. w takim przypadku zabezpieczenie' wnoszone w formie pieniq2nej'

pomniejszone zostanie o koszt zastQpczego usuniqcia wad i usterek wraz z nale2nymi odsetkami bankowymi'

w przypadku nie zakoficzenia rob6t budowlanych w terminie umownym lub wydiu2enia procedury odbiorowej'

wykonawca zobowiqzany jest do stosownego przedlu2enia wniesionego zabezpieczenia naleiytego wykonania

umowy,wtenspos6babyokresgwarancjizgodnejzumowawykonaniarob6tobejmowatokres30dnioddnia
wykonaniazam6wieniaiuznaniagoprzezZamawiajqcegozanale2yciewykonane'azabezpieczenieroszczeriz
tytulu gwarancji i rqkojmi obejmowalo okres od dnia odbioru koricowego do 14 dni po uplywie gwarancji i rgkojmi'

.ZamawiajqcemuprzyslugujeprawodoodstqpieniaodUmowywszczeg6lno5ciwnastqpujqcychprzypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnych okolicznoSci powodujqcych, 2e wykonanie umowy nie le2y w interesie

publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy;

2)gdyWykonawcaniedotrzymujewarunk6wUmowy,wszczeg6lno6cizawartychwSTizlecapodwykonawcom
wykonanie prac bez zgody Zamawiajqcego;

3)gdyWykonawcanieprzedtu2ynaczasrealizacjiUmowyaktualnejpolisyubezpieczeniowej;

4) gdy wykonawca op6lnia siq z realizacjq rob6t o 30 dni w stosunku do HRF' co potwierdzi ln2ynier Kontaktu'

Wprzypadkachokre5lonychpowy2ejZamawiajqcymo2eodstqpiiodumowywterminie30dniodpowziqcia
wiadomosci o powy2szych okoliczno6ciach. w takim przypadku Wykonawca mo2e jedynie 2qdai wynagrodzenia

nale2nego mu za wykonanq czqSi umowy'

l. ZamawiaiAcemu przystuguje prawo do rozwiqzania Umowy bez wypowiedzenia w nastqpujqcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji'

2) gdy wykonawca realizuje umowq niezgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia' w spos6b sprzeczny z umowa'

albo z nienalezytE starannosciq, pomimo pisemnych, co najmniej dwukrotnych upomnie6 ze strony

ZamawiajAcego,

3) gdy wykonawca przerwal realizacjq rob6t inie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 1'4

kolejnych dni kalendarzowych, ., r- r^,..,.-

4)gdywadywprzedmiocieumowyniedadzqsiqusunqi,albogdyzokoliczno6ciwynika,2eWykonawcanie
zdola ich usunqi w odpowiednim czasie'

3.Wka2dymprzypadkurozwiqzaniaUmowy,Wykonawcazobowiqzanyjestdoniezwlocznegozwrotu
dokument6wpobranychodZamawiajqcego,niep6lniejni2wterminie3dniodpowiadomieniaoodstapieniu
od Umowy lub zlo2eniu oSwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy'

5 74 Zmiono umowv

l.Wzwiqzkuzbrzmieniemarl.L44ust.tustawyPrawozam6wieripublicznych'Zamawiajqcydopuszczadokonanie

zmianniniejszejumowywstosunkudotre5cioferty,napodstawiekt6rejdokonanowyboruWykonawcywprzypadku:

1) zmiany:

a) stawki podatku od towar6w i uslug,

b)wysoko6ciminimalnegowynagrodzeniazapracqalbowysoko5ciminimalnejstawkigodzinowej,ustalonychna

podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 paidziernika 2ol2r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracq' pod

warunkiem, 2e Wykonawca wyka2e wplyw tej zmiany na koszty realizacji umowy'
10



c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 4
paidziernika 201g r. o pracowniczych planach kapitatowych

- je2eli zmiany te bqdq miary wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez wykonawcq.
2) zachowanie istniejqcych postanowieri umowy bqdzie niemo2liwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygniqi organ6w

administracji lub zmiany przepis6w prawa. Zamawiajqcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany
zakresu Swiadcze6 Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

3) gdy wystqpiq niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczeg6lnodci klqski 2ywiotowe typu: pow6dl, gradobicie,
trqba powietrzna, nawalne opady deszczu), uniemo2liwiajqce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
technologiE ich wykonania, przeprowadzanie p16b i sprawdzeri, dokonywanie odbior6w, w szczeg6lnosci
z powodu technologii realizacji prac okredlonej: umowq, normami lub innymi przepisami, wymagajqcej
konkretnych warunk6w atmosferycznych, je2eli koniecznosi wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno6ci' za kt6re wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi. Termin wykonania moie byi przesunigty o tyle dni, o
ile utrzymywaty siq niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutk6w;

4) gdy wystqpi koniecznoii wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbqdnych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzglqdu na zasady wiedzy technicznei, oraz koniecznosi wykonania innych rob6t, kt6re wstrzymujq lub
op6lniajq realizacjq przedmiotu umowy, wystqpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestyciami w zakresie niezbqdnym do unikniqcia lub usuniqcia tych kolizji;

5) wystEpia op6lnienia w dokonaniu okreslonych czynnoSci lub ich zaniechanie przez wlaiciwe organy administracji
padstwowej, kt6re nie sQ nastqpstwem okolicznoici, za kt6re wykonawca ponosi odpowiedzialnosi;

6) gdy wystqpiq op6lnienia w wydawaniu decyzji, zezwolei, uzgodnied, itp., do wydania kt6rych wtajciwe organy sE
zobowiqzane na mocy przepis6w prawa, je2eli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w kt6rym wy2ej wymienione decyzje powinny zostai wydane oraz nie sE nastepstwem okolicznojci, za kt6re
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoji;

7) je2eli wystapi brak mo2liwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z ptzyczyn niezale2nych
od Wykonawcy,

8) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robdt w terminie uniemo2liwiajqcym dotrzymanie pierwotnego
terminu wykonania robol, z ptzyczyn niezale2nych od Wykonawcy;

9) konieczne bqdzie wprowadzenie zmian bgdqcych nastepstwem zawieszenla rob6t budowlanych przez
Zamawiajqcego;

L0) wystEpienie warunk6w geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajqcych w spos6b istotny od
przyjqtych w dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
koniecznoii odwodnienia terenu w zakresie odbiegajqcym od wynikajqcego z przeprowadzonych badari
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodujqca koniecznoii zastosowania dodatkowego,
specjalistycznego sprzQtu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych rob6t), rozpoznanie terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystqpowania niewybuch6w lub niewypal6w, kt6re mogq skutkowai w jwietle
dotychczasowych zalo2eri niewykonaniem lub nienale2ytym wykonaniem przedmiotu umowy, (w przypadku
znalezisk archeologicznych powodujqcych koniecznoSi zlecenia rob6t specjalistycznych odpowiednim podmiotom,
roboty budowlane mogq byi przedtu2one o okres trwania tych rob6t);
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11) gdy zaistnieje potrzeba wykonania rob6t nie objqtych przedmiotem niniejszego zamdwienia' a koniecznych do

jego Prawidtowego wYkonania;

12) zmiany przepis6w prawa, co spowoduje

nastapily w trakcie realizacji zam6wienia;

koniecznoSi dostosowania dokumentacji do zmiany przepis6w' kt6re

13)wystqpieniasilywy2szejuniemo2liwiajqcejwykonanieprzedmiotuumowyzgodniezjejpostanowieniami;

14) odstqpienia na wniosek Zamawiajqcego od realizacji czQSci umowy i zwiqzanej z tym zmiany wynagrodzenia' pod

warunkiem wystEpienia obiektywnych okoliczno6ci, kt6rych Zamawiajqcy nie m6gt przewidziei na etapie

przygotowaniapostQpowaniaprzetargowego,akt6repowodujq,2ewykonanieprzedmiotuzam6wieniabez

ograniczenia zakresu zam6wienia, powodowatoby dla Zamawiajqcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony

cel realizacji przedmiotu zam6wienia izwiqzane z tym racjonalne wydatkowanie Srodk6w publicznych'

15)wykryciaomylek,rozbie2no5cilubniejasno5ciwumowie,kt6rychniemo2nausunqiwinnyspos6b'azmiana

bqdzie umo2liwiai ich usuniecie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapis6w przez Wykonawcq i Za mawiajqcego;

16)winnejni2wymienionesytuacji,nakt6reniemialwplywuWykonawcalubZamawiajqcy,kt6rychnieprzewidziano

w chwili zawarcia umowy pomimo dochowania nale2ytej starannoSci, utrudniajqcych lub uniemo2liwiajqcych

wYkonanie Przedmiotu umowY'

2, Dopuszcza siq mo2liwoSi zmiany parametr6w dostawy w przypadku:

1) poprawienia parametr6w technicznych' sprawnoSci i wydajnoSci sprzetu'

2) aktualizacji rozwiqzari z uwagi na postQp technologiczny lub zmiany obowiqzujqcych przepis6w'

3. Zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajq formy pisemnej' pod rygorem niewa2noSci'

4. W trakcie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiqzuje siq do niezwtocznego pisemnego powiadamiania

Zamawiajqcego o :

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy'

- zmianie os6b reprezentujqcych Wykonawcq'

- zlo2eniu wniosku o uPadlo6ci,

- ogtoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalnoici'

Powy2sze postanowienia stosuje siQ wobec podwykonawcy i dalszego podwykonawcy'

5 15 Autorskie Prawo maiatkowe

1. W ramach okreSlonego w s 10 wynagrodzenia, wykonawca przeniesie na Zamawiajqcego nieograniczone w czasie i

przestrzeniautorskieprawamajqtkowedowszystkichelement6wprzedmiotuUmowy,kt6remo2nazakwalifikowaijako
utw6rwrozumleniuustawyzdnia4lutegolgg4r.oprawieautorskimiprawachpokrewnych(Dz.U.z2oL9r.poz,1-231
ze zm.l, w tym w szczeg6lno6ci dokumentacji'

2. W ramach okreslonego w s 10 wynagrodzenia, wykonawca udzieli Zamawiajqcemu licencji niewytqcznej na korzystanie z

zainstalowanych program6w komputerowych, aplikacji do wizualizacji scADA oraz plik6w z konfiguracja urzqdzefi wraz z

kodami lr6dlowymi (dalej jako ,,utwory" lub,,utwory komputerowe") na nastqpujacych polach eksploatacji:

1)u2ycie,utrwalanie,rozpowszechnianieorazreprodukcjezapomocEwszystkichtechnik'dlawszelkichcel6wwlqczajqcbez

ograniczeribudowq,Wyko6czenie,utrzymanie,promocjq,reklamq,przewr6ceniedopierwotnegostanu;

2) przechowywanie w pamiQci komputerowej lub innym no5niku elektronicznym;

3) zwielokrotniania egzemplarzy utwor6w dowolnq technikq;

4)wzakresieobrotuoryginatemalboegzemplarzami,nakt6rychutworyutrwalono-wprowadzeniedoobrotu,u2yczenie
lub najem;

5) wykorzystania I rozpowszechniania utwor6w w celu realizacji i eksploatacji obiekt6w je urzeczywistniajacych' oraz innych

przedsiqwzigi;

6) modyfikacja, dalsza rozbudowa, zmiany, adaptacje' prze16bki itp' utwor6w'

7) stosowai utwory albo jego czq5ci w innych programach komputerowych'

Zakres powolanej licencji obejmuje terytorium Polski w okresie 10 lat od podpisania protokolu koficowego odbioru'
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Udzielona przez wykonawcq ricencja obejmuje r6wnie2 prawo zamawiaiqcego do:1) sporzqdzania kopii zapasowej,
2) zwielokrotnianie kodu lub tlumaczenie jego formy.
Zamawiajqcy ma prawo uzyskai bezplatny dostqp do aktualizacji utwor6w komputerowych w okresie udzielonej

3' w zakresie dotyczqcej wszelkiej dokumentacji stworzonei do utwordw komputerowych (dokumentacja powstata przed, wtrakcie i po stworzeniu utwor6w komputerowych), wykonawca przenosi ka2dorazowo na rzeczzamawiajEcego autorskieprawa majatkowe do rozporzqdzania ww' dokumentacjE na wszystkich polach eksproatacji okresronych a art. 50 ustawy, okt6rej mowa w ust. 1, a w szczeg6lnoSci do:
a) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catoici lub w czqsci (w tym zwielokrotnianie kodu2r6dtowego), jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezale2nie od formatu, systemu lubstandardu' w tym technikq zapisu magnetycznego, technikq cyfrowq lub poprzez wprowadzanie do pamiqcikomputera oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapis6w, wlqczajqc w tosporzqdzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie, rozporzqdzanie tymi kopiami, przekazywanie iprzechowywanie,

b) tworzenia utwor6w zale2nych, nowych wersji i adaptacji (tlumaczenie, przystosowanie, zmianq ukladu,tworzenie skr6t6w rub jakiekorwiek inne zmiany w programie komputerowym),c) trwalego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w czqSci jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w kt6rym dra wprowadzania, wyswietlania, stosowania,przekazywania iprzechowywania programu komputerowego niezbqdne jest jego zwielokrotnienie,d) rozpowszechniania w sieci rnternet oraz w sieciach zamknigtych.

4' Autorskie prawa majqtkowe przejdq na Zamawiajqcego z chwilq podpisania przez strony protokolu koricowego odbiorurob6t i obelmujq prawo Zamawiajqcego do wykorzystania erementdw Umowy stanowiqcych utw6r w rozumieniu ustawyprzywoianej w ust. 1 na wszelkich polach eksploatacji, w szczeg6lno5ci:
1) u2ycie' utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje za pomocE wszystkich technik, dla wszelkich cel6wwlqczajqc bez ograniczefi budowg, wykoriczenie, utrzymanie, promocjg, reklamq, przewr6cenie dopierwotnego stanu;
2) przechowywanie w pamiqci komputerowej rub innym noiniku erektronicznym;3) zwielokrotnianiaegzemplarzyutwor6wdowolnqtechnikq;
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kt6rych utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu,u2yczenie lub najem;
5) wykorzystania i rozpowszechniania utwor6w w celu realizacji i eksploatacji obiekt6w je urzeczywistniajqcych,

oraz innych przedsiqwziqi;

6) modyfikacja, darsza rozbudowa, zmiany, adaptacje, przer6bki itp. utwor6w.
5' w przypadku' gdy dojdzie do powstania utworu, w rozumieniu powotanej w ust. 1 ustawy, w tym w szczeg6rnoscidokumentacji' zainstalowanych poprzez ich modyfikacje (aktualizacje), darszq rozbudowq, zmiany, adaptacje, przer6bki itp.utwordw' w okresie od przejscia autorskich praw majqtkowych na Zamawiajqcego do dnia uplywu terminu obowiqzywaniagwarancji okt6rejmowawsgUmowy,wramachokre6lonegowslOwynagrodzenia,autorskieprawamajqtkowedotak
zmienionego utworu przejdq na Zamawiajqcego z ostatnim dniem terminu obowiqzywania tej gwarancji.
6' Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajqcy m6gl bez ponoszenia dodatkowych koszt6wkorzystai z utwordw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbgdnym do wykonania i u2ytkowania inwestycji.wykonawca zwolni Zamawiajqcego z obowiqzku naprawienia wszelkich szk6d, a takie ponoszenia wydatk6w, jakiezamawiajEcy m6gtby ponieSi w zwiqzku z naruszeniem autorskich praw majqtkowych os6b trzecich do utworu. wykonawcabqdzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajqcego od odpowiedzialnoici wobec os6b poszkodowanych za wszelkie

}"rfi':Iitt 
lub udowodnione naruszenia praw i zobowiqzuje siq naprawii powstarq z tego tyturu szkodg w pernej

7'wraz z przeniesieniem autorskich praw majqtkowych do utwor6w i licencii, wykonawca przenosi na Zamawiajqcegowlasnoii wszystkich nojnik6w, na ktdrych utwory zostaly utrwalone.
8' wykonawca zapewnia' i2 osoby, kt6re opracujq okreSlony utw6r bqdqcy erementem przedmiotu umowy, a kt6rymprzyslugujq osobiste autorskie prawa majqtkowe, nie bgdq podnosii w stosunku do Zamawiajqcego oraz jego nastgpc6wprawnych 2adnych roszczei w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentuarnych zmian, adaptacji i prze16bek danegoutworu, stanowiqcego element przedmiotu Umowy.
9' strony zgodnie postanawiaiQ, 2e Zamawiajqcy bqdzie m6gt korzystai bez 2adnych ograniczerl z utwor6w przekazanychprzez wykonawcq w calodci bqdl w czqsci, w tym tak2e wprowadzai zmiany do nich po odbiorze koricowym, do cel6wzwiqzanych z prawidtowq eksploatacjq, utrzymaniem, remontami i modernizacjami inwestycji.
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l0.Wcelurealizacjiprawdot'autorskichprawmajqtkowychilicencjiWykonawcaprzeka2ewszelkiekodylr6dloweiinne

kody dostqpu do utwor6w. Kody lr6dtowe utwor6w komputerowych zostanq przekazane Zamawiajqcemu na podstawie

protokolu przekazania licencji i kodu lr6dlowego, nie p6lniej ni2 w dacie podpisania przez strony protokolu koficowego

odbioru rob6t.

11. postanowienia dot. autorskich praw majqtkowych zachowajq wa2no6i po zakofczeniu wykonywania przedmiotu

Umowy lub po rozwiqzaniu albo wygaSniqciu Umowy z jakiegokolwiek powodu'

5 15 Postanowienia koricowe

1. w sprawach, kt6re nie sQ unormowane niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zam6wieri

publicznych oraz Kodeksu cywilnego'

2. Zadna ze stron nie mo2e bez zgody drugiej strony przeniesi na osobq trzeciq wierzytelnosci wynikajqcych z

5.

niniejszej umowY.

Zamawiajqcy bqdzie kierowat korespondencjg do Wykonawcy na adres:

wykonawca bqdzie kierowal korespondencjq do Zamawiajqcego na adres: Lesznowolskie Przedsiebiorstwo

KomunalneSp'zo.o.,ul.Poprzeczna50,05-506Lesznowola,e-mail:lpk@lpk-lesznowola.pl.

w przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencjq dorqczonq na adres wskazany w ust' 3 i 4 uwa2a

siq za skutecznie dorqczonq.

Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej Umowy, bqdq przez strony rozstrzygane polubownie, a w

przypadku braku porozumienia, rozstrzygane bqdq przez sqd powszechny wlaSciwy dla siedziby Zamawiajqcego'

Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach' w tym dwa egzemplarze dla zamawiajqcego

ijeden egzemPlarz dla WYkonawcY'

lntegralnq czq5i umowy stanowiq zalqczniki :

1) Zalqcznik nr 1 - dokumentacja projektowa

2\Zatqczniknr2-specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbiorurob6tbudowlanych
3) Zatqcznik nr 3 - Przedmiar rob6t

4) Zalqcznik nr 4 - tabela warto6ci rob6t

5) Zalqcznik nr 5 - wz6r o5wiadczenia podwykonawcy

6) Zatqcznik nr 6 - wz6r protokolu ptatno6ci czqiciowej

7) Zalqcznik nr 7 - wz6r karty gwarancyjnej

WYKONAWCA
zAMAWIAJACY

7.

8.
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