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Załącznik nr 3 do SIWZ: DZ.TI.341.23.2018  UMOWA NR DZ.TI.3413.       .2018  W dniu ...............................................  pomiędzy: Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich - Katarzynę Bolimowską ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań NIP 209-00-01-440,  REGON 631257822 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” a  .............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ..................................... zarejestrowaną pod Numerem ............................... w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......................... Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego NIP ................................... REGON ................................... reprezentowaną przez: .............................................  - .............................................  /- ........................................................... zamieszkałym/zamieszkałą w …………………., przy ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................. z siedzibą  w .................................... przy ul. ......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP ................................... REGON …........................ zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „ Wykonawcą „ została zawarta Umowa o następującej treści:  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: DZ.TI.341.23.2018, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:  
§ 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług będących przedmiotem umowy, obejmujących ZADANIE B - nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania, roczny przegląd obiektów budowlanych miejskiej kanalizacji deszczowej w tym kanałów deszczowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ref. DZ.TI.341.23.2018 wraz z jej załącznikami (w dalszej części umowy SIWZ), stanowiącej integralną część niniejszej umowy, a będąca w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiającego. 4. Zakres rzeczowy usługi, tj. wykazy składników pasa drogowego utrzymywanych planowo przez Wykonawcę, stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. 5. Przedmiot umowy realizowany będzie przy użyciu sprzętu wskazanego w „ Wykazie urządzeń technicznych” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 6. Przedmiot umowy w zakresie przeprowadzenia rocznego przeglądu kontrolnego kanalizacji deszczowej realizowany będzie przez osobę wskazaną w „Wykazie osób ” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 7. Wykonawca uprawniony jest, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, do zmiany osoby wskazanej  w ust. 6 , o ile osoba nowo wskazana posiadać będzie kwalifikacje co najmniej takie jak określone w SIWZ.      
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§ 2 Realizacja przedmiotu umowy 1. Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane są przy nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, tj. prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu oraz ewentualnego oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 Nr 170, poz. 1393 ze zm.). 2. W przypadku gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 3. Wykonawca realizujący przedmiot niniejszej umowy zobowiązany jest (pod rygorem rozwiązania umowy               w trybie natychmiastowym z jego winy) do posiadania przez cały okres jej obowiązywania wszelkich niezbędnych zezwoleń – decyzji, w szczególności wskazanych w pkt. 9.1.2 SIWZ, koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określonych w SIWZ. 4. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w stosunku do podwykonawców, z udziałem których Wykonawca zamierza realizować zamówienie.  
§ 3 Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019r. do 31 grudnia 2020 roku. 
§ 4 Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy 1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w maksymalnym zakresie wynosi:  ………………………… zł łącznie z podatkiem VAT, słownie: ……………………………………, w tym wartość wynagrodzenia netto wynosi: …………………………………………, oraz wartość podatku VAT wynosi: ………………………………………………… 2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy rozliczane będzie wg następujących cen składowych:  cena B1 –  cena ryczałtowa za prowadzenie przeglądów, konserwacji i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, w tym separatorów, osadników i pompowni oraz urządzeń towarzyszących; cena za okres jednego miesiąca kalendarzowego; .................................................................................................................................................; cena B2 – cena ryczałtowa za prowadzenie monitoringu wylotów kolektorów deszczowych,  w tym pomiary kontrolne stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych, pobranych przed i za urządzeniami podczyszczającymi; cena za okres jednego miesiąca kalendarzowego .................................................................................................................................................; cena B3 – cena za uczestnictwo w akcjach wykrywania sprawców nielegalnych zrzutów ścieków innych niż deszczowe do kanalizacji deszczowej – cena za godzinę pracy brygady wraz  z niezbędnym sprzętem .................................................................................................................................................; cena B4 – cena za dokonywanie oceny stanu kanałów deszczowych poprzez przeprowadzanie przeglądu wizyjnego – cena za godzinę pracy zespołu pracowników wraz ze sporządzeniem opisu .................................................................................................................................................; cena B5 – cena za dokonywanie oceny stanu kanałów deszczowych poprzez przeprowadzenie teleinspekcji kamerą – cena za godzinę pracy zespołu pracowników ze sprzętem oraz sporządzeniem opisu .................................................................................................................................................; cena B6 – cena za awaryjne ciśnieniowe przepychanie niedrożnych odcinków kanałów oraz studzienek i wpustów – cena za godziną pracy specjalistycznego pojazdu .................................................................................................................................................; cena B7 – cena za wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych miejskiej kanalizacji deszczowej w tym kanałów deszczowych 3. Zamawiający nie gwarantuje wykonania umowy w maksymalnym zakresie realizacji. W zakresie prac interwencyjnych, umowa będzie realizowana wg rzeczywistych potrzeb. 4. Do wszystkich cen składowych i jednostkowych netto doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości określonej w ustawie o VAT.  
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§ 5 Rozliczenie za przedmiot umowy 1. Należności będą regulowane raz w miesiącu, po upływie miesiąca kalendarzowego, którego wynagrodzenie dotyczy, w wysokości określonej cenami składowymi wyszczególnionymi w § 4, ust. 2 niniejszej Umowy, na podstawie faktury VAT zawierającej wyszczególnienie wszystkich składników wynagrodzenia miesięcznego, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni licząc od daty przedłożenia faktury VAT przez Wykonawcę. 2. Wystawiane przez Wykonawcę faktury muszą posiadać następujące oznaczenie Zamawiającego: „Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-00-01-440”, a wystawioną fakturę należy przesłać na adres Zamawiającego. 3. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru prac podpisany przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, szczegółowy wykaz zakresu rzeczowego wykonanej pracy. 4. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca może przedłożyć fakturę VAT stanowiącą rozliczenie usługi za czasokres krótszy, niż miesiąc kalendarzowy. 5. W przypadku rozliczenia usługi za niepełny miesiąc kalendarzowy, kwoty cen składowych zostaną zmniejszone proporcjonalnie do czasu realizacji. 6. Za opóźnienie w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 7. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  § 6 Kary umowne 1. Ustala się następujące kary umowne w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień umowy: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczona zostanie kara  w wysokości 25% ceny maksymalnej podanej w § 4 ust. 1; 2) za każdorazowe stwierdzenie znaczących uchybień w realizacji zadań w zakresie wykonania przedmiotu umowy, naliczona zostanie kara w wysokości: a) 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych); w przypadku powtórzenia się w ciągu 30 dni uchybień wskazanych w powyższym podpunkcie, naliczona zostanie kara w podwójnej wysokości; 2. Podstawą nałożenia kary jest protokół opisujący uchybienia, określający czas i miejsca kontroli, sporządzony i podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, uzupełniony o dokumentację fotograficzną. Uchybienia powodujące nałożenie kary umownej muszą zostać stwierdzone podczas objazdu kontrolnego  z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Jego nieobecność, pomimo wcześniejszego powiadomienia drogą faksową z godzinnym wyprzedzeniem czasowym, nie może być podstawą kwestionowania stwierdzonego podczas kontroli stanu rzeczy. 3. O stwierdzonych uchybieniach Zamawiający powiadamia natychmiast telefonicznie Wykonawcę, a protokół  z kontroli przesyła niezwłocznie po jego sporządzeniu. Wykonawca może, w ciągu 24 godzin od otrzymania protokołu, złożyć stosowne wyjaśnienie na piśmie. Decyzja o nałożeniu kary zostanie podjęta przez Zamawiającego po rozpatrzeniu stanowiska – wyjaśnienia Wykonawcy oraz po uwzględnieniu obiektywnych okoliczności niezależnych od Stron. 4. W przypadku, gdy stwierdzone uchybienia w ocenie Zamawiającego będą miały charakter marginalny, Zamawiający przed nałożeniem kary wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia uchybień, wyznaczając termin na dokonanie poprawek. Kara zostanie nałożona, jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte w terminie bądź poprawki zostaną dokonane z naruszeniem wymaganych standardów. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń kar z bieżących należności Wykonawcy. 6. W przypadku rażących zaniedbań w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Przez rażące zaniedbania w wykonaniu przedmiotu umowy, Strony rozumieją sytuację wystąpienia trzykrotnie w ciągu kolejnych 30 dni udokumentowanego naruszenia zasad wykonywania przedmiotu umowy. § 7 prace w pasie drogowym 1. Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane są przy nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, oznakowania na koszt własny miejsca robót oraz pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. 2. Transport materiałów masowych oraz wszelkie roboty muszą być prowadzone w sposób ograniczający do minimum zabrudzenie jezdni. 3. Odpowiedzialność za bezkolizyjne wykonanie prac ponosi Wykonawca. 
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4. Od momentu podjęcia prac w pasie drogowym, zadanie musi być kontynuowane, aż do chwili jego zakończenia. Jedynym uzasadnieniem wydłużenia czasu trwania zadania może być wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających pracę sprzętu, po zgłoszeniu zaistniałego faktu Zamawiającemu. 5. Prace interwencyjne realizowane będą na podstawie dyspozycji dookreślających, wskazujących zakres rzeczowy oraz termin wykonania prac. § 8 odbiory wykonanych prac 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru jakościowego wszelkich przeznaczonych do użycia materiałów, przynajmniej 2 dni przed ich wbudowaniem albo użyciem, na podstawie przedstawionych dokumentów. Jeżeli materiały nie będą odpowiadały wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na kontynuowanie prac, aż do czasu dostarczenia materiałów o właściwych cechach. 2. Odbiory częściowe oraz odbiory prac zanikających zostaną przeprowadzone przez inspektora Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez Wykonawcę faksem lub telefonicznie. 3. Jeżeli zdaniem przedstawiciela Zamawiającego, dla oceny prawidłowości wykonanych zgłoszonych prac, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego badania sprawdzającego, Wykonawca zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej, własnym staraniem i na własny koszt. 4. Z czynności częściowego odbioru przedmiotu umowy przedstawiciele Stron sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru częściowego przez inspektora Zamawiającego jest podstawą do dokonania rozliczeń między Stronami i wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawca ma obowiązek załączenia protokołu odbioru częściowego do faktury obejmującej należność za wykonanie danej części umowy 
§ 9 Podwykonawcy 1.Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową o podwykonawstwo jest umowa  w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą  

a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. 2.Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia następującym podwykonawcom  (nazwa, adres): ………………….…, wskazanym przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 4 do umowy w następującym zakresie:………….(zgodnie z zapisami oferty). 3.Zmiana podwykonawcy, zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 4.Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót i/lub przedmiotu Umowy. 5.Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy,  ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 6.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ.  7. Zamawiający zastrzega, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy czynności.   § 10 Rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi na wady przedmiotu niniejszej umowy  w zakresie prac budowlanych. Rękojmia liczy się od dnia dokonania odbioru ostatecznego. 2. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokólarnego odbioru usunięcia usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
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 § 11 Przedstawiciele i sposób komunikowania się  1. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego  w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Wykonawca wyznacza jako przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu umowy: ............................................................................................................................................................... 3. Polecenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony będą przekazywały faksem pod nr Zamawiającego 61 64 77 220, lub mailem na adres mczyzewski@zdm.poznan.pl; pod nr Wykonawcy ...............................................lub mailem na adres .............................................. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
§ 12 Aspekty środowiskowe 1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.  2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych (dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdm.poznan.pl/about.php?site=zarzadzanie) i zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w punkcie 1 przy realizacji przedmiotu umowy. 4. Naruszenie wymogu określonego w punkcie 1 i 2 skutkować będzie:  a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy; b) uprawnieniem do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
§ 13 Zmiana umowy 1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących  okoliczności: a) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt.2 ustawy (jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych usług, - zmiana wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane  w wycenionym przez Wykonawcę formularzu cenowym; w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji,  b) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności,  do których wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem umowy, e) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji  o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy w zw. z art. 36b ust. 2 Ustawy, f) wystąpienia kolizji z sieciami infrastruktury technicznej – przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, g) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
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najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub  części - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, w którym niemożliwe było  podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, h) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi  opisanej w przedmiocie zamówienia (opad marznącego deszczu, nieprzerwany opad deszczu powyżej 48 godzin, mróz poniżej -10 stopni Celsjusza) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy– przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni,w których niemożliwa była realizacja zadań objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganymi w SIWZ normami, i) konieczności objęcia nadzorem eksploatacyjnym oraz utrzymaniem nowoprzyłączanych elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania – zmiana zakresu realizowanej usługi, zmiana wynagrodzenia w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym, przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni, niezbędnych do wykonania zadań na nowoprzyłączonym elemencie kanalizacji deszczowej. j) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,  na zasadach wskazanych poniżej.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. j), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz  z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,  w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
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przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. 2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a określonych powyżej.  3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.  4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy  5. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego   aneksu, pod rygorem nieważności.  
14 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny.  2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy strony, Strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu w Poznaniu. 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.    Załączniki: Zał. nr 1 – Wykazy składników pasa drogowego utrzymywanych planowo przez Wykonawcę; Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń technicznych; Zał. Nr 3 –Wykaz osób Zał. Nr 4 –Oferta wykonawcy  ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA  


