
                                                      Zał. nr 8a do SIWZ

  UMOWA NR       / GK /20

Zawarta  w  dniu  ……………. r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  946-25-75-811, REGON
431019514 z  siedzibą w Lublinie,  Plac  Króla  Wł.  Łokietka  1,  zwaną w dalszej  części
umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

1.   ……………………….– ……………... ,

a

……………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą” reprezentowaną przez upoważnioną do
zaciągania zobowiązań osobę:

1. ………………………………………………

§ 1
Umowa  niniejsza  została  zawarta  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  w  postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  art.  67  ust.  1  pkt.  6  ustawy  z  dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.). 

§ 2
Zamawiający  zleca do wykonania,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać prace,
polegające na Likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym
w Rejonie I na terenie Miasta Lublin określonym granicami: granica miasta, ul. Osmolicka,
ul. Zemborzycka od ul. Osmolickiej do ul. Diamentowej, ul. Diamentowa, ul.Krochmalna od
ul. Diamentowej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Nadbystrzycka, ul. Narutowicza od ul. Lipowej
do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Wróblew-
skiego do ul. Lubartowskiej, ul. Lubartowska, Al. Spółdzielczości Pracy, granice miasta.

§ 3

Na przedmiot zamówienia określony w § 2 składają się prace: 

1. Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów

2. Powierzchniowe  oczyszczanie  terenu  z  gruzu,  zanieczyszczeń  komunalnych
i innych zanieczyszczeń, zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 32
oraz  art.  51  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r.  o  odpadach  (t.j.  Dz.U.
z 2020 r., poz .797 ze zm.)  

3. Przemieszczanie gruntu wraz z rozplantowaniem
4. Dowóz ziemi i jej rozplantowanie
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5. Założenie trawników na terenie płaskim  uprawa ręczna – łącznie z materiałami ( trawa,
ziemia kompostowa  lub torf), wyrównanie powierzchni , przekopanie gleby, rozrzucenie
nawozów mineralnych, zgrabieniem, rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie
nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni zakładanego trawnika  
6. Prześwietlanie drzew i krzewów.

7. Rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych 

§ 4
1. Zamawiający  zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo

zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019  r., poz.  1843 ze zm.) wymaga zatrudnienia
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

     Czynności związane ze ścinaniem i prześwietlaniem drzew, ręcznym ścinaniem i karczowaniem
zagajników i  krzaków, wykaszaniem chwastów, jednorocznych samosiewów oraz koszeniem
traw, grabieniem wykoszonych chwastów, jednorocznych samosiewów i traw, powierzchniowym
oczyszczaniem  terenu  z  gruzu,  zanieczyszczeń  komunalnych  i  innych  zanieczyszczeń,
zebraniem ich w pryzmy oraz wywozem. 

2.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę
lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest
w szczególności do:

1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  spełnienia  ww.  wymogów
i dokonywania ich oceny,

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

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót,

4)  zwrócenia  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy,
w przypadku uzasadnionych wątpliwości  co  do przestrzegania  prawa pracy  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę.

3. Zatrudnienie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  powinno  trwać  przez  okres  niezbędny
do  wykonania  wskazanych  czynności.  W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy
przed  zakończeniem  tego  okresu,  Wykonawca  lub  Podwykonawca  niezwłocznie
zatrudni na to miejsce inną osobę.

4. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,
przedłoży  Zamawiającemu  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. W wezwaniu Zamawiający określi
termin przedłożenia dowodów oraz rodzaj dowodów spośród niżej wymienionych:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  dane  podmiotu
składającego oświadczenie;  datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że czynności,
o  których  mowa w ust.  1,  wykonują  osoby  zatrudnione  na umowę o  pracę wraz
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ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub  Podwykonawcę,  kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie
realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  złożone  przez  Wykonawcę
oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym
zakres obowiązków jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.  Dz. U.  z  2019  r.,  poz.  1781  ze zm.), w szczególności bez adresów i nr PESEL
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania,

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez
Wykonawcę lub  Podwykonawcę składek na ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę,  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  wskazane w ust.  1  czynności,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w §12 ust.1,
pkt 1 lit. e).

6. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  4,
we wskazanym terminie, będzie traktowane jako niespełnienie wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności
i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej
w §12 ust.1, pkt 1 lit. d).

§ 5

1. Termin wykonania zamówienia: …..……….  r. - …..………. r.
2. Czas realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż określony dla poszczególnych zadań
zgodnie z załącznikiem nr 1 tj. wykazem cen jednostkowych.
3. Ustala  się  pisemną formę zlecenia  prac  z podaniem lokalizacji,  rodzaju  prac,  ilości
i terminu wykonania.
4. Wprowadzenie  na  teren  prac  porządkowych  będzie  potwierdzone  przekazaniem
pisemnego zlecenia.
5. Wykonawca  winien  przystąpić  do  wykonania  zleconych  prac  nie  później  niż  na
….. dzień/dni  roboczy/e od otrzymania zlecenia.

§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy.
2. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oświadczeniem złożonym
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w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym
Podwykonawcom następujące części zamówienia:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i  zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 7

W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  przy  pomocy  podwykonawców,
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego za  wszystkie  działania
lub zaniechania podwykonawców, jak za własne.

§ 8

1. Maksymalna  wartość  wynagrodzenia  w  okresie  obowiązywania  umowy  nie  może
przekroczyć kwoty ...................... zł (słownie: ..................................................… ) brutto,
w tym: ............................ (słownie: .................................................… ) netto oraz podatek
VAT w wysokości .............................. zł (słownie: .........................................… ).

2.  Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie każdorazowego zlecenia ustalane będzie
kosztorysem  powykonawczym,  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  przedstawiciela
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin protokołu odbioru prac i obmiaru,
przy uwzględnieniu cen jednostkowych i czasu realizacji prac zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Strony ustalają, że prace będące przedmiotem zmówienia określone w § 3 objęte są
podatkiem VAT w wysokości 8 %. 

4.  Z tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie  wyśle*
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z  dnia   z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na roboty  budowlane lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.2191)  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru  GLN
5907653870019 Zamawiającego.”

* niewłaściwe skreślić
                                                    

§ 9
1.  Wynagrodzenie za wykonane każdorazowo prace, określone niniejszą umową, będzie
przekazywane  przelewem  przez  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy
na  podstawie  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury,  po  złożeniu  jej  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej UM Lublin.
2. Podstawą wystawienia faktury na zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy zleconych
robót  jest  odbiór  tych  robót  przez  przedstawiciela  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
Urzędu Miasta Lublin.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać odbiorów końcowych każdorazowo zleconego
zadania  na zgłoszenie  Wykonawcy  w terminie  5  dni  roboczych od  dnia  zgłoszenia.
Z  ramienia  Zamawiającego  wykonane  roboty  odbierać  będzie  przedstawiciel  Wydziału
Gospodarki Komunalnej UM Lublin.
4. Termin  zapłaty  za  zrealizowane  prace  wynosi  21  dni od  daty  wpłynięcia  faktur
do Wydziału Gospodarki Komunalnej z kompletem dokumentów rozliczeniowych.
5. Płatność  wynagrodzenia  będzie  zrealizowana  w  ramach  zadania  budżetowego
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pn.:  Likwidacja  dzikich wysypisk w dziale …... rozdziale ……. § ……. oraz zadania
budżetowego pn.: zabezpieczenie nieruchomości w dziale ….., rozdział …….§ ……..

 § 10
1. W imieniu  Zamawiającego  nadzór nad realizacją powierzonych robót  pełnić  będzie
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  uczestniczyć  w  kontrolach  sprawdzających  realizację
określonych w umowie robót, jeżeli przedstawiciel Zamawiającego wyrazi takie życzenie.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  zleconych  robót,  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami.

       § 12     

1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowań  będą  kary  umowne
z następujących tytułów:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w  § 8 ust.1;

b)  brak  wykonania,  niewłaściwe  lub  nieterminowe  wykonanie  prac  w  określonych
w zleceniu,  w wysokości  500,00  zł  (słownie:  pięćset  złotych), za  każdy dzień  zwłoki,
liczony dzień po terminie wykonania prac podany na zleceniu.

c) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania prac w stosunku do terminu określonego
§ 5 ust. 5 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień zwłoki.
d)  w  przypadku  nie  przedłożenia  Zamawiającemu  dokumentów,  o  których  mowa
w § 4 ust. 4, w stosunku do terminów tam wskazanych, w wysokości 2.000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych),

e)  w  przypadku  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1
czynności, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony
przypadek.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego,  w wysokości  5%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 8 ust.1. 

2. Zamawiający jest  uprawniony  do  potrącania  kar  umownych  z  wynagrodzenia
Wykonawcy.  

§ 13
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli:
1) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma warunków umowy w zakresie terminów rozpoczę-
cia i zakończenia zleconych prac.
2) Zamawiający trzykrotnie stwierdzi nieprawidłowość wykonanych prac.
3) Zamawiający stwierdzi wywożenie przez Wykonawcę odpadów w miejsca do tego nie-
przeznaczone.
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4) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wy-
konawcy albo wydanie nakazu zajęcia jego majątku.
2.  W  razie  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Za-
mawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o tych okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodze-
nia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.

§ 14
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do wynagrodzenia
jest dopuszczalna w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany wysokości mi-

nimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177
t.j. ze zm.)

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

d) zmiany zasad gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitało-
wych (Dz.U.2018.2215 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania za-
mówienia przez Wykonawcę.                                   

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt.1) a) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
ad. pkt.1) b) - ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 1 do umowy ulegną

zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wy-
konawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie i
przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca wyliczył ceny jednostkowe
netto do umowy, i o ile zmiany te wpłynęły na zmianę wyliczonych cen jednostko-
wych netto.

- W celu udowodnienia zmiany cen jednostkowych netto, Wykonawca będzie zobowią-
zany  przedstawić  porównanie  kalkulacji  cen  jednostkowych  netto  wyliczonych  do
umowy i kalkulacji cen jednostkowych netto, których zmiana wynika ze zmian przepi-
sów prawa. Przedstawienie porównania kalkulacji cen jednostkowych netto, musi w
sposób nie budzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany przepisów prawa na wy-
sokość cen jednostkowych. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych
kosztów przy cenach jednostkowych netto w umowie oraz cen jednostkowych, któ-
rych zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa. 

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany cen jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wyko-
nawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamó-
wienia przez Wykonawcę,

-  wykaże jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wyko-
nawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wyso-
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kość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń do-
tyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczegól-
ności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiające-
go kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami po-
twierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

ad. pkt.1) c) -  ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 1  do niniejszej umowy
ulegną zmianie odpowiednio do zmian zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki
na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne przy tych samych założeniach, przy któ-
rych Wykonawca wyliczył ceny jednostkowe netto do umowy, wpłynęła na zmianę wyli-
czonych do ofert cen jednostkowych netto. W celu udowodnienia zmian cen jednostko-
wych netto, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić porównanie kalkulacji  cen
jednostkowych netto wyliczonych do umowy i kalkulacji  cen jednostkowych netto wyli-
czonych z uwzględnieniem zmian przepisów prawa. Porównanie musi w sposób nie bu-
dzący wątpliwości wykazywać wpływ zmian przepisów prawa na wysokość cen jednost-
kowych w stosunku do cen jednostkowych w umowie. Do przedstawionego porównania
kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponosze-
nie poszczególnych kosztów przy cenach jednostkowych netto w umowie oraz cenach
jednostkowych, których zmiana wynika ze zmian przepisów prawa.
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany ceny jednostkowej możliwe będzie jeżeli Wyko-
nawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamó-
wienia przez Wykonawcę,

- wykaże jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wyko-
nawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wyso-
kość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń do-
tyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczegól-
ności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiające-
go kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami po-
twierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

ad. pkt.1) d) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie części wynagro-
dzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wy-
konania  umowy przez  Wykonawcę w związku  z  wejściem w życie  przepisów dokonujących
zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku z dokonywaniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w od-
niesieniu do pracowników świadczących roboty objęte niniejszą umową.

Kwota  odpowiadająca  zmianie  kosztu  Wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie
do  pracowników  świadczących  roboty,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym.
Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktycz-
ne  i  wskazanie  podstawy  prawnej  oraz  dokładne  wyliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  po
zmianie  umowy,  w szczególności  Wykonawca zobowiązany  jest  wykazać  związek  pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których mowa w
pkt 1) lit. d) na kalkulację wynagrodzenia; Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiają-
cego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania niniejszej umowy.

3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień
zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2,

ZP-P-I.271.87.2020
Nr Mdok 107153/08/2020



pkt. 3, pkt. 4 lit. b)-c), pkt. 5 i 6 oraz w ust. 1a-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wy-

rażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

1. Wykonawca wykorzystując flotę pojazdów do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje
się do spełnienia wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i pali -
wach alternatywnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1124 t.j.) tzn. zapewnienia określonego ustawą
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie po-
jazdów użytkowanych do jego wykonania w terminie wskazanym w ustawie.

2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się do prze-
kazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów ustawy o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych.

3. W razie niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 i wystąpienia z tego po-
wodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego
wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego a
jednocześnie Wykonawca ponosił będzie względem Zamawiającego pełną odpowiedzial-
ność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.

§ 16

Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowań  na  zasadach  ogólnych,
w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 17
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi pracami.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy  obowiązującego  prawa,  min.:  ustawy  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez wła-
ściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 20
Umowę spisano  w  3 jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  1 egz.  dla  Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiającego.
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