Załącznik nr 6
Projekt umowy
Umowa Nr ………………..

w dniu ………………..……………….. roku w Koninie pomiędzy:
Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62510 Konin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000384025, posiadającym NIP 6652970029 oraz REGON 301719592, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Henryka Drzewieckiego
a
………………..………………..………………..……………………………...………………..………………..………………..……
………….., NIP: ………………..………………., REGON: ………………..……………….,

reprezentowanym przez:
………………..………………..………………..………………..
zwanym/ą dalej „WYKONAWCĄ”, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
zamówienie publiczne nr DZ.361-5/2020 z dnia ……………...
została zawarta umowa o następującej treści:

§1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie edukacyjnych obiektów małej architektury w ramach realizacji
projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowanego z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
2. Zakres przedmiotu umowy:
a) doposażenie ośrodka edukacyjnego zlokalizowanego na terenie zakładu Zamawiającego –
Konin, ul. Sulańska 13,
b) wykonania ścieżki edukacyjnej w 28 lokalizacjach na terenie czterech powiatów: konińskiego,
słupeckiego, kolskiego i tureckiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w Załączniku nr 3 do umowy oraz w
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
4. Dostarczone w ramach Umowy elementy małej architektury muszą być w pełni sprawne i wolne od
wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.
§2 Obowiązki zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy informacji o lokalizacji dostawy i montażu
urządzeń i małej architektury, która stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy
w terminie do 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia, w tym
płatności częściowych
4) uzgodnienie z Wykonawcą lokalizacji zaplecza prac.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na
terenie wykonywania prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§3. Obowiązki wykonawcy
1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do:
a) dostawy elementów małej architektury, stanowiącej przedmiot umowy, które odpowiadają
wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu, spełniają określone normy oraz muszą
posiadać stosowne atesty,
b) wykonania montażu elementów małej architektury we wskazanych lokalizacjach (załącznik nr 4
do umowy) zgodnie z projektem budowlanym dla branży architektoniczno-konstrukcyjnej pt.
„Wykonanie edukacyjnych obiektów małej architektury” oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót, opracowanymi przez firmę ARCHITEKTURA Patryk Antczak.
c) wykonania wskazanych czynność zgodnie z opisem przedmiotu i wskazaną dokumentacją,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
d) ponoszenia wszelkich kosztów powstałych przy dostawie przedmiotu mowy, w szczególności
takich jak transport, składanie elementów małej architektury z części i montaż
e) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
f) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których
Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym
zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do
których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy
g) protokolarnego przejęcie terenu, na którym będą wykonywane prace
h) urządzenia terenu i zaplecza prac
i) ochrony mienia, przestrzegania przepisów BHP, utrzymanie ogólnego porządku na terenie
prowadzonych prac
j) przestrzegania w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego, prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do
powietrza
k) jako wytwarzający odpady - przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z
ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach
l) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji
m) dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń
n) usunięcia wszelkich wad w trakcie trwania prac, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem
pojazdów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania ważnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej obejmującej przedmiot zamówienia, w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy i przez cały okres jej obowiązywania.
Polisa lub polisy ubezpieczeniowe powinny być zawarte na łączną sumę ubezpieczeniową
obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
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złotych 0/100). W okresie wykonywania prac objętym przedmiotem umowy Wykonawca jest
zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia na ww warunkach. W przypadku wygaśnięcia
dotychczasowego ubezpieczenia w trakcie wykonywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany
najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu
kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, z zachowaniem
ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
§3. Termin i sposób realizacji
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Umowy w
terminie do ………….. dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania projekty graficzne elementów
małej architektury (w szczególności tablic informacyjnych i edukacyjnych) w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji
przekazanych projektów bądź przekaże Wykonawcy uwagi. Wykonawca zobowiązuje się do
naniesienia uwag Zamawiającego i przekazania poprawionych projektów graficznych w ciągu 3 dni
roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy, a Wykonawca potwierdza odbiór dokumentacji projektowej
związanej z poprawną realizacją przedmiotu umowy pt. „Wykonanie edukacyjnych obiektów małej
architektury”, opracowanej przez firmę ARCHITEKTURA Patryk Antczak.
4. Strony ustalają, że montaż przedmiotu umowy zostanie wykonany zgodnie z wykazem
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej dla każdej z lokalizacji w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust.
6. Za dokumentację fotograficzną dla każdej z lokalizacji traktuje się zdjęcie potwierdzające
zakończenie montażu w każdej z lokalizacji określonej w Załączniku nr 4 do Umowy zgodnie z
dokumentacją projektową. Kompletny montaż elementów małej architektury przeprowadzony
zostanie na koszt i w zakresie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o
dokładnym terminie montażu przedmiotu umowy e-mailem na adres wskazany w §6 ust. 1 pkt b –
dla każdej z lokalizacji.
6. Z każdego montażu w poszczególnych lokalizacjach przedstawiciel Zamawiającego wraz z
przedstawicielem Wykonawcy przeprowadzą wizję lokalną i sporządzą częściowy protokół zdawczoodbiorczy.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony i zamontowany przedmiot
umowy nie spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 3 do umowy, Wykonawca w terminie do
2 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia częściowego protokołu zdawczo–odbiorczego
wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie umowy podczas jego odbioru
lub w innym uzgodnionym przez strony terminie, (jeżeli zajdzie taka konieczność) zobowiązany jest
do uzupełnienia lub dostarczenia innych tablic edukacyjnych z grami edukacyjnymi – zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.
8. W ostatnim dniu wykonania montażu elementów małej architektury przedstawiciel Zamawiającego
wraz z przedstawicielem Wykonawcy sporządzą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy, który
stanowić będzie dowód przekazania przedmiotu umowy do korzystania w stanie przydatnym do
umówionego użytku. Częściowe protokoły zdawczo-odbiorcze stanowić będą załączniki do
protokołu końcowego.
9. Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 8 zawierać będzie sporządzone przez
Wykonawcę zestawienie współrzędnych geograficznych miejsc ustawienia tablic przy pomocy

Projekt pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

3

urządzenia GPS. Zestawienie stanowiło będzie załącznik do końcowego protokołu zdawczoodbiorczego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania montażu dla poszczególnych lokalizacji w terminie
dogodnym dla Wykonawcy w czasie trwania niniejszej Umowy. W takiej sytuacji pozostają w mocy
zapisy ust. 5 dla lokalizacji, w których dokonany zostanie montaż. Odbiór tychże dokonany zostanie
na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych, które stanowić będą załącznik do
protokołu końcowego, o którym mowa w ust. 8.
11. W przypadku wykonania całościowo prac dla
w poszczególnych lokalizacjach - oddzielnie
częściowe protokoły zdawczo-odbiorcze stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury częściowej za zrealizowane prace, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę formularzem
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
12. Wystawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 8 potwierdzającego zrealizowanie przedmiotu
umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ukryte ujawnione po tym zdarzeniu.
Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.
§4. Gwarancja
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 24 miesiące
(2 lata) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na zakupione gotowe elementy małej
architektury – gwarancja producenta - Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do
przedstawienia kart gwarancyjnych dostarczonych dla zakupionych elementów/urządzeń.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni,
licząc od daty pisemnego (listem) lub e-mailem powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli ze
względów technologicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w terminie określonym powyżej (co
Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający ustali termin, który będzie umożliwiał ich
usunięcie.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, o ile
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad albo
odmowy usunięcia tych wad, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
§5. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę
…… zł netto + …….. zł podatek VAT = …… zł brutto (słownie: …… złotych) zgodnie z formularzem
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty jakie należy ponieść za
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur
częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru
częściowego oraz protokołu odbioru końcowego, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.
4. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
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5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w częściach po wykonaniu i pozytywnym odbiorze prac
wykonanych na danej lokalizacji (na terenie zakładu zamawiającego i terenie danej gminy), na
której wykonana została kompletna dostawa wraz z montażem - zgodnie z formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu odbiór końcowy
przedmiotu umowy oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac i rozliczenie ich
wartości zgodnych z wartościami określonymi w formularzy cenowym.
7. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, w
stosunku do już dokonanych płatności częściowych i wartości określonych w formularzu cenowym,
dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty
wykonawcy – w przypadku jeżeli kwoty takie występują lub dokonuje stwierdzenia, że całość
wynagrodzenia została wykonawcy uregulowana na podstawie faktur częściowych.
8. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych prac w sposób określony w
ust. 7 wykonawca:
 w przypadku jeżeli należności takie wystąpią wystawia fakturę VAT końcową za wykonane
prace,
 w przypadku jeżeli należności do uregulowania nie występują Zamawiający dokonuje
stwierdzenia, że całość wynagrodzenia została wykonawcy uregulowana na podstawie faktur
częściowych
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać na rachunek bankowy ……………...
10.
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej został zgłoszony
organom Krajowej Administracji Skarbowej w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym jako
rachunek rozliczeniowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i został ujawniony w
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, o którym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm. –
dalej: „ustawa o VAT”) lub jest to indywidualny rachunek bankowy tzw. wirtualny rachunek
bankowy, który połączony jest ze zgłoszonym we wskazanym wyżej wykazie, bankowym
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
11. Jeżeli w wyniku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 4 zostanie usunięty z wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy
o VAT, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tej
okoliczności.
12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku utraty statusu czynnego
podatnika VA, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
tej okoliczności.
13. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6. Obsługa realizacji umowy
1. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
a) ze strony Wykonawcy:
………………..………………..………………..………………..………………..………………..
b) ze strony Zamawiającego:
 w zakresie wykonywanych przez Wykonawcę projektów graficznych: Kinga Ignaczak, e-mail:
k.ignaczak@mzgok.konin.pl
 w zakresie montażu i odbiorów elementów małej architektury: Marcin Gałan, e-mail:
m.galan@mzgok.konin.pl
 w zakresie merytorycznym – Michał Różycki, tel. 796-324-106
2. Zmiany osób, o których mowa w ust.1 nie wymagają aneksu do umowy. Powyższe zmiany
wymagają pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy (w formie wiadomości e-mail).

Projekt pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

5

§7. Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §3 ust.1 umowy, w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
b) za przekroczenia terminu opracowania projektów graficznych tablic określonego w §3 ust.2
umowy, w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki
c) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy
3. W przypadku nałożenia kary umownej, ustaloną kwotę Zamawiający ma prawo potrącić z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie obciążeniowej noty księgowej, na co
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
4. Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust.1 umowy.
5. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary
umownej.
§8. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
firm podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie większym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
3. W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonaniu zamówienia,
Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni kalendarzowych przedłożyć Zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:
a) umowa musi być zawarta w formie pisemnej,
b) w umowie musi być dokładnie określony zakres usług, które Wykonawca powierzy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
c) w umowie musi być określony termin wykonania zakresu usług powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
d) umowa musi zawierać kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego
zakresu usług wynikająca z oferty Wykonawcy,
e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi,
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f) zobowiązania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być spójne z umową
między Zamawiającym a Wykonawcą,
g) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania podwykonawców, jak za własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany warunków umownych.
6. W przypadku realizacji części zamówienia przez wyznaczonego podwykonawcę, dalszego
podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
7. Zapłata płatności dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań
finansowych wobec niego.
§9. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, gdy:
a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy trwa powyżej 10 dni kalendarzowych,
b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy,
c) dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest niezgodny z parametrami określonymi w
załączniku nr 1 do umowy
d) wystąpi istotna zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru prac stanowiących przedmiot umowy.
3. Odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w terminie 10 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy nie wyłącza
możliwości dochodzenia zapłaty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy kary umownej lub
odszkodowania.
§10. Zmiany umowy
1. Zamawiający
przewiduje
możliwość
dokonania
zmian
postanowień
umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy,
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku:
1. zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
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2. Strony wprowadzają następujące zasady wprowadzenia zmian, o których mowa
w ust. 1.:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz
wykazanie, wraz z załączeniem dowodów (w sytuacji, w której jest to możliwe), wpływu zmiany
na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie w przypadku o którym mowa w ust. 1, nie
może być wyższa niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa. Wartość wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku od
towarów i usług, minimalnego wynagrodzenia za pracę albo stawki godzinowej lub składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia
wejścia w życie zmian jeszcze nie wykonano.
3. Zamawiający
przewiduje
możliwość
dokonania
zmian
postanowień
umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, w zakresie
terminu wykonania przedmiotu umowy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego zaistnienia lub skutków nie można było przewidzieć przy zachowaniu
należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),
b) opóźnień wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które ujawniły się podczas
prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub których skutków Strony nie były w stanie
zminimalizować, pomimo zachowania należytej staranności,
c) zmiany terminu zakończenia obowiązywania umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją
Zarządzającą - o czas nie dłuższy niż do zakończenia jej trwania.
4. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 3 pkt a) i b) termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
Umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody.
5. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wniosek o zmianę terminu umownego Wykonawca winien skierować do Zamawiającego na piśmie
niezwłocznie po zaistnieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 3. Wniosek
powinien zawierać stosowne uzasadnienie, wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 3 wraz z
dowodami (dokumentacją) potwierdzającą zaistnienie przywołanych okoliczności (jeśli to możliwe).
7. W przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
obowiązków umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym po
zmianie prawem. Zmiana będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie
znowelizowanych przepisów prawa
b) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w
zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
8. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien
poinformować Zamawiającego pisemnie, uzasadniając przywołane okoliczności (wraz
z przedstawieniem odpowiednich dowodów na poparcie tych okoliczności, jeśli to możliwe).
9. Zmiany umowy mogą nastąpić nie wcześniej niż po pisemnym zaakceptowaniu przez obie strony
umowy stosownego wniosku, zawierającego propozycję nowych warunków umownych, a jeżeli
wprowadzona zmiana dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy – również szczegółowe wyliczenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany umowy.
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10. Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia
umowy stanowią inaczej.
§11. Prawa autorskie i majątkowe
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
dotyczące tablic edukacyjnych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania oraz udzieli
Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych w zakresie
zgodnym z treścią umowy.
§12. Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i
kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór
rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby Zamawiającego.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
a) załącznik nr 1 – Formularz oferty
b) załącznik nr 2 – Formularz cenowy
c) załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy
d) załącznik nr 4 – Wykaz lokalizacji montażu elementów małej architektury
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy.
 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1843 ze zm.),
 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019r, poz.1145).
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu umowy
do umowy nr DZ.3610-……/2020 z dnia …………….. r.
Wykonanie edukacyjnych obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu
pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”
1) Wiata edukacyjna (1 szt.)
Wiata edukacyjna wyposażona w tablicę edukacyjną, grę edukacyjną oraz stół, przy czym wszelkie
elementy graficzne prezentować będą treści proekologiczne i właściwe postępowanie przy segregacji
odpadów.
Konstrukcja wiaty wykonana zostanie z malowanych proszkowo profili aluminiowych o wymiarach nie
mniejszych, niż:


profile słupów nośnych i wieńca 80x80x3 mm,



profile łączeń poprzecznych i krokwi 80x40x3 mm.

Ściany podłużne wiaty z częściowym wypełnieniem z profili aluminiowych w ilości min. 5 szt.,
montowanych do wysokości nie większej, niż 1500 mm. Jedna ze ścian szczytowych wyposażona
zostanie w ażurową konstrukcję wykonaną z profili aluminiowych z zamontowanym dwustronnym
panelem edukacyjnym (tablicą edukacyjną) oraz grą edukacyjną z min. 9 obracanymi dwustronnymi
zadrukowanymi tabliczkami wykonanymi z aluminium w ramkach z wysokogatunkowego tworzywa,
uniemożlwiające skaleczenie. Wszystkie elementy interaktywne (np. obrotowe) muszą zostać
zainstalowane w konstrukcjach aluminiowych w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualne
zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, zgodnie z treścią normy PN-EN 1176-1.
Wiata edukacyjna wyposażona zostanie w ławę o konstrukcji tożsamej z konstrukcją wiaty, oparcie z
tworzyw wysokiej jakości, wraz ze stołem z blatem o powierzchni wykonanej z aluminium, z
nadrukiem edukacyjnym, dzięki czemu blat stanowił będzie tablicę edukacyjną. Minimalne wymiary
ławy 1700x1900x900 mm.
Dach wiaty wykonany z płyty HDPE o zwiększonej gęstości i grubości min. 15 mm wpisanej w
prostokąt o wymiarach nie mniejszych, niż 2500x3000 mm.
Wszelkie elementy graficzne (materiały edukacyjne, ilustracje, itp.) zostaną wykonane zgodnie z celem
nadrzędnym i tematycznym projektu i wymagać będą akceptacji ze strony Zamawiającego. Wszelkie
elementy drukowane wykonane zostaną w sposób trwały, odporny na nieinwazyjne uderzenia,
zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne, promieniowanie UV oraz w sposób
wodoodporny.
Wykonawca dostarczy wraz z konstrukcją elementy pozwalające na trwałe połączenie z podłożem
z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych umożliwiających montaż poprzez przykręcenie lub w
inny sposób, zgodnie z dokumentacją projektową.
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2) Tablica

edukacyjna

z

dwustronnym

panelem

edukacyjnym

o

wymiarach

nie

mniejszych, niż 1500x3x900 mm (29 szt.),
Konstrukcja tablicy wykonana z malowanych proszkowo profili aluminiowych o wymiarach nie
mniejszych, niż:


profile słupów 80x80x3 mm,



profile łączeń poprzecznych 80x40x3 mm.

przykryta dachem o wymiarach nie mniejszych, niż 1700x200x1900 mm. Wysokość całej konstrukcji
nie mniejsza, niż 1900 mm.
W konstrukcji zostanie zamontowany dwustronny panel edukacyjny o wymiarach min. 1500x3x900
mm prezentujący treści proekologiczne i właściwe postępowanie przy segregacji odpadów oraz gra
edukacyjna w formie min. 5 obracanych czterostronnych prostopadłościanów związana tematycznie z
treścią prezentowaną na tablicy. Wszystkie elementy interaktywne (np. obrotowe) muszą zostać
zainstalowane w konstrukcjach aluminiowych w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualne
zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, zgodnie z treścią normy PN-EN 1176-1.
Wszelkie elementy graficzne (materiały edukacyjne, ilustracje, itp.) zostaną wykonane zgodnie z celem
nadrzędnym i tematycznym projektu i wymagać będą akceptacji ze strony Zamawiającego. Wszelkie
elementy drukowane wykonane zostaną w sposób trwały, odporny na nieinwazyjne uderzenia,
zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne, promieniowanie UV oraz w sposób
wodoodporny.
Wykonawca dostarczy wraz z konstrukcją elementy pozwalające na trwałe połączenie z podłożem
z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych umożliwiających montaż poprzez przykręcenie lub w
inny sposób, zgodnie z dokumentacją projektową.

3) Tablica

edukacyjna

z

dwustronnym

panelem

edukacyjnym

o

wymiarach

nie

mniejszych, niż 750x3x1000 mm (29 szt.),
Konstrukcja tablicy wykonana z malowanych proszkowo profili aluminiowych o wymiarach nie
mniejszych, niż:


profile słupów 80x80x3 mm,



profile łączeń poprzecznych 80x40x3 mm.

przykryta dachem o wymiarach nie mniejszych, niż 900x200x1900 mm. Wysokość całej konstrukcji nie
mniejsza, niż 1900 mm.
W konstrukcji zostanie zamontowany dwustronny panel edukacyjny o wymiarach min. 750x3x1000
mm prezentujący treści proekologiczne i właściwe postępowanie przy segregacji odpadów.
Wszelkie elementy graficzne (materiały edukacyjne, ilustracje, itp.) zostaną wykonane zgodnie z celem
nadrzędnym i tematycznym projektu i wymagać będą akceptacji ze strony Zamawiającego. Wszelkie
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elementy drukowane wykonane zostaną w sposób trwały, odporny na nieinwazyjne uderzenia,
zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne, promieniowanie UV oraz w sposób
wodoodporny.
Wykonawca dostarczy wraz z konstrukcją elementy pozwalające na trwałe połączenie z podłożem
z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych umożliwiających montaż poprzez przykręcenie lub w
inny sposób, zgodnie z dokumentacją projektową.

4) Czteropojemnikowy kosz na odpady (29 szt.),
Edukacyjny kosz służący do segregacji odpadów z pojemnikami, wyposażony w nośniki informacji do
wskazywania odpadów, które winny trafić do poszczególnych koszy, zabezpieczony przed dewastacją.
W konstrukcji zamontowane zostaną kosze na następujące typy odpadów: papier, szkło, plastik, bio.
Konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo profili aluminiowych o wymiarach nie mniejszych, niż
80x40x3 mm z wykończeniem z blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, zakończona dachem
o wymiarach nie mniejszych, niż 1500x400x1900 mm.
W dolnej części konstrukcji zamontowane zostaną cztery aluminiowe kosze na odpady o pojemności
min. 70 l każdy z wyjmowanym wkładem wykonanym z blachy ocynkowanej. W górnej części
konstrukcji zamontowane zostaną obracane prostopadłościany prezentujące treści proekologiczne i
właściwe postępowanie przy segregacji odpadów, wykonane z blachy aluminiowej i tworzywa
ślizgowego na prętach ze stali nierdzewnej wewnątrz konstrukcji, uniemożliwiający ich demontaż bez
ingerencji
w konstrukcję, w ilości min. 12 szt. (tj. trzy obracane prostopadłościany dla każdego zamontowanego
kosza na odpady). Elementy obracane charakteryzować się będą wymiarami nie mniejszymi, niż
250x250x200 mm.
Wszystkie elementy interaktywne (np. obrotowe) muszą zostać zainstalowane w konstrukcjach
aluminiowych w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualne zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne
użytkowanie, zgodnie z treścią normy PN-EN 1176-1.
Wszelkie elementy graficzne (materiały edukacyjne, ilustracje, itp.) zostaną wykonane zgodnie z celem
nadrzędnym i tematycznym projektu i wymagać będą akceptacji ze strony Zamawiającego. Wszelkie
elementy drukowane wykonane zostaną w sposób trwały, odporny na nieinwazyjne uderzenia,
zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne, promieniowanie UV oraz w sposób
wodoodporny.
Wykonawca dostarczy wraz z konstrukcją elementy pozwalające na trwałe połączenie z podłożem
z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych umożliwiających montaż poprzez przykręcenie lub w
inny sposób, zgodnie z dokumentacją projektową.

Projekt pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
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W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia elementów małej
architektury Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania stali węglowej oraz druk na foliach
samoprzylepnych, laminatach itp. W procesie produkcji dopuszcza się równoważnie stosowanie stali
nierdzewnej i aluminium.
Wszelkie elementy małej architektury wykonane zostaną w kolorystyce zielonej, zgodnej z logotypem
Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego i napisem „Świat czysty jest piękniejszy!” na
dowolnym elemencie każdej z tablic. Wszelkie nadruki wykonane zostaną w pełnym kolorze.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności treści prezentowanych na wszystkich
elementach małej architektury z celem nadrzędnym projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”, tj.
edukacji społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami oraz selektywnej zbiórki
odpadów.

Wszelkie wskazane elementy małej architektury zakupywane są w celu krzewienia edukacji
ekologicznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”, realizowanego w
ramach Działania 4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna w ramach
Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

na

lata

2014-2020,

który

uzyskał

dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Zamawiający udostępni materiały graficzne niezbędne do wykonania nadruków (tj. logotyp
Zamawiającego).

Pozostałe

materiały

graficzne

zostaną

zaprojektowane

i

wykonane

przez

Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zgodności dostarczanych materiałów i urządzeń
z

wymogami

w

zakresie

informacji

i

promocji

określonymi

na

stronie

internetowej

https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umowpodpisanych-od-1-stycznia-2018-r oraz zgodnie z treścią „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 3 - Wykaz lokalizacji montażu elementów małej architektury
do umowy nr DZ.3610-……/2020 z dnia …………….. r.
Wykonanie edukacyjnych obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu
pt. „Świat czysty jest piękniejszy!”

Wykonawca przeprowadzi montaż elementów małej architektury na terenie czterech
powiatów:

konińskiego,

słupeckiego,

kolskiego

i

tureckiego

w

następujących

lokalizacjach:


elementy małej architektury zamontowane na terenie siedziby Zamawiającego: wiata edukacyjna,
tablica edukacyjna z dwustronnym panelem edukacyjnym o wymiarach nie mniejszych, niż
1500x3x900 m, tablica edukacyjna z dwustronnym panelem edukacyjnym o wymiarach nie
mniejszych, niż 750x3x1000 m oraz czteropojemnikowy edukacyjny kosz na odpady

Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Numer działki
ewidencyjnej

1.

Miasto Konin

Gosławice

1436/9



w każdej z poniżej wyszczególnionych lokalizacji zamontowane zostaną następujące elementy
małej architektury: tablica edukacyjna z dwustronnym panelem edukacyjnym o wymiarach nie
mniejszych, niż 1500x3x900 m, tablica edukacyjna z dwustronnym panelem edukacyjnym
o wymiarach nie mniejszych, niż 750x3x1000 m, czteropojemnikowy edukacyjny kosz na odpady

Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Numer działki
ewidencyjnej

1.

Olszówka

Łubianka

125/4

2.

Orchowo

0006 Orchowo

278

3.

Giewartów

Giewartów

96/9

4.

Wilczyn

Biela

16

5.

Brudzew

Brudzew

103/21

6.

Strzałkowo

Strzałkowo

699/18

7.

Kłodawa

Kłodawa

597

8.

Rychwał

Rychwał

1412/2

9.

Modła Królewska

Modła Królewska

410/4

10.

Słupca

Słupca

2625/4

11.

Babiak

Babiak

268/2

12.

Turek

0015 Słodków

19/6
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Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Numer działki
ewidencyjnej

13.

Konin

Glinka

430

14.

Kościelec

0009 Kościelec

387

15.

Przykona

Przykona

259

16.

Słupca

Poniatówek

58

17.

Powidz

Powidz

440

18.

Skulsk

Skulsk

143/4

19.

Miasto Konin

0004-Gosławice

396/56

20.

Koło

Arkusz mapy 14

9/6

21.

Golina

0001 Golina

171

22.

Krzymów

Brzeźno

926/5

23.

Osiek Mały

0017 Osiek Mały

297/15

24.

Dąbie

0001 Dąbie

1163/1

25.

Grzegorzew

Grzegorzew

948/6

26.

Kazimierz Biskupi

Kazimierz Biskupi

1595/1

27.

Władysławów

Władysławów

180

28.

Sompolno

0001 Sompolno

987/3

W ujęciu poglądowym lokalizacja poszczególnych miejsc montażu elementów małej architektury
przedstawia się następująco:
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Zamawiający dysponuje ww. gruntami na podstawie umów użyczenia. Dla każdej ze wskazanych
lokalizacji dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a dokładne miejsce wykonania każdego z montaży
przedstawiono w dokumentacji projektowej, w załączeniu do SIWZ.
Montaż tablic odbędzie się na terenie łatwo dostępnym, z możliwością wjazdu pojazdami
mechanicznymi w pobliże miejsca montażu.
Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie dokumentacji fotograficznej każdej zamontowanej
tablicy i sporządzenie zestawienia współrzędnych geograficznych miejsc ustawienia tablic przy pomocy
urządzenia GPS. Zestawienie stanowiło będzie załącznik do protokołu wykonania przedmiotu
zamówienia.

Zamawiający

Wykonawca
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