
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA Nr . . .

zawarta dnia ……………………. roku w Tarnowie pomiędzy: Gminą Tarnów z siedzibą: 33-100  Tarnów,
ul. Krakowska 19, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Grzegorza  Kozioła  –  Wójta  Gminy  Tarnów  przy
kontrasygnacie
Ireny Podraza – Skarbnika Gminy Tarnów
 a
……………………………………………..    zwanym  dalej  Wykonawcą,  przy  czym  Wykonawca
i  Zamawiający  zwani  są  dalej  łącznie  Stronami.  „Umowa została  zawarta na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych – art. 39”.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Tarnów:
1) projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszar
Gminy  Tarnów;  zwanego  dalej  „Studium”  na  podstawie  uchwały  Rady  Gminy  Tarnów  Nr
XLIII/475/2018 z dnia 26 września 2018 r. Powierzchnia Gminy to 8 269, 35 ha.
2) aktualizacji  posiadanego  przez  Zamawiającego  opracowania  ekofizjograficznego,  poprzez
sprawdzenie  obecnego  opracowania  i  dostosowanie  do  obecnych  uwarunkowań  przyrodniczych  i
środowiskowych, na  podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298)
3) „Programu  przestrzennych  potrzeb  rozwojowych  gminy”  na  okres  najbliższych  30  lat,
składającego  się  z  części  tekstowej  i  granicznej;  dokument  ten  posłuży  za  jedną  z  wytycznych  do
ustalenia  „Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego”  w  projekcie  Studium,  opracowywania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych gminnych programów i opracowań.
4) innych  dokumentów  wynikających  z  niniejszej  umowy  oraz  programu  pracy,  stanowiącego
załącznik do umowy.

2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i
instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do wykonania
przedmiotu zamówienia,
2) pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia - podkładów
geodezyjnych i kartograficznych nie udostępnionych przez Zamawiającego;
3) uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym
w szczególności wynikających z:

a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1073)
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 118, poz. 1233);

c) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. z.2017 r. poz. 
2187),
d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),
e) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U z 2017 r. poz.1121 ze zm.),
f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),
g) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),
h)   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz.
1405 ze zm.), i)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1126), j)    innych przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotem 
zamówienia;

4) wykonania stosownych analiz oraz bilansów terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizy i bilanse winny opierać się m.in. na wizji w terenie
oraz innych dokumentach/mapach/analizach umożliwiających ich prawidłowe wykonanie;
5) wykonania stosownych analiz oraz bilansów na potrzeby sporządzenia „Programu przestrzennych
potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, w oparciu o m.in.:

a)    analizę dotychczasowego zainwestowania;
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b) dane społeczno-demograficzne,
c) bilanse terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
d) analizę  realizacji  ustaleń  zawartych  w  obowiązujących  planach  miejscowych  w  zakresie
zobowiązań gminy do realizacji zadań własnych,

e) inne dokumenty strategiczne czy planistyczne gminy,
f) oceny aktualności studium i planów miejscowych;
g) wieloletnią prognozę finansową Gminy Jerzmanowa;

6) zawarcia w „Programie przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy”:
a) wyników analiz i bilansów, o którym mowa w pkt 4 i 5;

b) wykazu powierzchni (w hektarach oraz w udziale %) terenów przeznaczonych w projekcie
Studium oraz  w obowiązujących planach miejscowych pod różnego typu zabudowę, z podziałem na
tereny o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem wszystkich przeznaczeń terenów;
c) wskazania  obszarów,  dla  których  należałoby  w  pierwszej  kolejności  sporządzić  projekty
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

7) wykonania  w  imieniu  Wójta  Gminy,  za  jego  pośrednictwem  i  w  uzgodnieniu  z  nim,  zadań
wynikających z  art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem, że
wszystkie  projekty  pism  i  ogłoszeń  przygotowuje  Wykonawca  a  firmuje  i  podpisuje  Wójt  Gminy
Jerzmanowa;
8) ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia
czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu Studium oraz udziału w
innych  spotkaniach  wyznaczonych  przez  Wójta  Gminy  Jerzmanowa  a  dotyczących  przedmiotu
zamówienia;
9) wprowadzenia do projektu Studium na działkach 497/153, 497/144 w obrębie Jerzmanowa terenu
cmentarza wraz możliwością lokalizacji infrastruktury towarzyszącej, np. miejsc postojowych/parkingu;
10) wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań
do projektu Studium wynikających z uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium
oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do projektu Studium zarówno przez
osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje;
11) powiązania  ustaleń  projektu  Studium  z  ustaleniami  zawartymi  w  gminnych  dokumentach
strategicznych,  finansowych,  środowiskowych  i  innych  mających  wpływ  na  formułowanie  zapisów
projektu Studium;
12) powiązania ustaleń projektu Studium z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w
zakresie  sporządzania  planów  miejscowych  oraz  powiązań  ustaleń  projektu  Studium  do  zapisów
obowiązujących planów miejscowych;
13) aktualizacji  posiadanego przez Zamawiającego opracowania ekofizjograficznego na podstawie
art.  72  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  i  Rozporządzenia  Ministra
Środowiska z dnia  9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1298)  –  poprzez  sprawdzenie  obecnego  opracowania  i  dostosowanie  do  obecnych  uwarunkowań
przyrodniczych i środowiskowych.

14) przeprowadzenia  procedury  strategicznej  oceny oddziaływania  na  środowisko wraz  z  opracowaniem
prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium na podstawie ustawy z dnia 3 października
2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
15) sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z
dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405);
16) wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia Studium do zgodności z przepisami
prawa,  w sytuacji  ewentualnego stwierdzenia  nieważności  uchwały  lub  naruszenia  przepisów prawa
przez Wojewodę.
17) sformułowania ustaleń i zapisów Studium w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich
dowolnej  interpretacji  i  w  nawiązaniu  do  obowiązujących  ustaleń  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z
przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem i w sposób określony w „Programie Pracy”, stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.

§2
1. Strony ustalają, iż  ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia  określa się na dzień  31

grudzień 2021 r.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zostanie sporządzony etapami w sposób i

w terminach dokładnie określonych w „Programie Pracy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
przyjmując, iż:

1)  za  termin  rozpoczęcia  prac  uznaje  się  dzień,  w  którym  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego
podpisaną umowę,
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2)  termin  ostatecznego  zakończenia  prac  to  dzień  przekazania  Zamawiającemu  materiałów  końcowych
określonych w „Programie Pracy” w ust. 4.5 załącznika nr 1 oraz podpisanie „Protokołu końcowego
odbioru prac” przez Zamawiającego.

3. Termin,  o  którym mowa w ust.  1  dotyczący  sporządzania  przedmiotu zamówienia  niniejszej  umowy,
szczegółowo określony w „Programie pracy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wydłuża się
odpowiednio w przypadku opóźnień spowodowanych działaniem Zamawiającego lub osób trzecich, w tym innych
organów decydujących o przebiegu procedury sporządzania projektu Studium.
4. W termin, o którym mowa w ust. 1, wliczono przybliżone terminy określone przepisami prawa niezbędne
do składania wniosków, opiniowania, uzgadniania.

5. Ewentualny  wcześniejszy  termin  zakończenia  i  przekazania  poszczególnych  etapów  sporządzania
przedmiotu zamówienia traktowany będzie jako termin przekazania, określony w „Programie Pracy”.

§ 3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy
ustala  się  w  wysokości:  netto  ……………….  zł  (słownie:  ……………………………..  złotych  0/100)
powiększone  o  należny  podatek  VAT,  co  daje  kwotę  brutto  …………………..zł  (słownie:
…………………………… złotych 0/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w rozbiciu, wynikającym z „Programu prac”
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy po podpisaniu „Protokołu odbioru prac” przez Zamawiającego,
w czterech częściach:

2.1Etap I -35%, ceny umownej po przekazaniu aktualizacji ekofizjografii i bilansów terenów,
2.2Etap II -35%, ceny umownej po przekazaniu projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu
2.3Etap III-30%, ceny umownej po przekazaniu do uchwalenia do Rady Gminy

3. Faktury za etapy o których mowa w ust. 2 płatne będą w następujących terminach:
3.Faktury za etapy o których mowa w ust. 2 płatne będą w następujących terminach:
3.1Pierwsza faktura, na kwotę 35% ceny umownej, płatna najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
3.2Druga faktura, na kwotę 35% ceny umownej, płatna w terminie nie później niż do 31 grudnia2020r 
3.3Trzecia faktura, na kwotę 30% ceny umownej, płatna w terminie nie później niż do 31 grudnia2021r po 
podpisaniu końcowego protokołu odbioru pracy wynikającego z treści umowy.

4. Podpisany  przez  Zamawiającego  Protokół  odbioru  pracy  stanowi  podstawę  do  wypłacenia
wynagrodzenia o którym mowa w ust. 5.
5. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 2 i 3, w związku z ust. 1, płatne
będzie na rachunek Wykonawcy ………………………………….. w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustaliły  na  podstawie  ceny  z  oferty
Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.
7. Prace, dokumenty przyjęte i odebrane (zakupione) po wykonaniu poszczególnych etapów Zamawiający
może wykorzystać do innych opracowań.

§ 4
1. Koszty poprawek, uzupełnień nieprawidłowego, niekompletnego lub wadliwego wykonania przedmiotu
zamówienia z winy Wykonawcy, w tym dokumentacji prac planistycznych, jak i koszty związane z koniecznością
powtórzenia procedury, oprócz sporządzenia Studium obciążają Wykonawcę.
2. Koszty o których mowa w ust. 1 nie obejmują finansowania kosztów niezbędnych publikacji prasowych,
korespondencji, posiedzeń GKUA.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania wszelkich poprawek i uzupełnień, których
konieczność pojawi się w toku procedury planistycznej lub w wyniku uwag zgłoszonych przez Nadzór Wojewody
po uchwaleniu Studium.
4. W przypadku uchylenia uchwały przez Wojewodę lub sądy administracyjne Wykonawca zobowiązany
jest do doprowadzenia zgodności z prawem procedury planistycznej dotyczącej uchwalenia Studium.

§ 5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat licząc od
daty podpisania końcowego odbioru pracy przez Zamawiającego.
2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac
objętych umową.
3. W okresie  rękojmi  Wykonawca  jest  obowiązany  do  nieodpłatnego  usuwania  wad  ujawnionych  po
odbiorze  przedmiotu  umowy,  które  wynikną  z  nieprawidłowego  wykonania  jakiegokolwiek  opracowania
projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.



4

4. W przypadku uchylenia uchwały przez Wojewodę lub sądy administracyjne Wykonawca zobowiązany
jest  do  doprowadzenia  zgodności  z  prawem  procedury  planistycznej  dotyczącej  uchwalenia  Studium,  w
szczególności do dokonania wszelkich poprawek i uzupełnień, których konieczność pojawi się w wyniku uwag
zgłoszonych przez Nadzór Wojewody po uchwaleniu Studium, w wyniku zaskarżenia uchwały.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

§ 6
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą lub wnioskiem złożonym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, wykonanie części usługi podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może
być  dłuższy  niż  30  dni  od  daty  doręczenia  Wykonawcy,  przez  podwykonawcę  faktury  lub  rachunku,
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego cedować praw, obowiązków i wierzytelności
na inne podmioty.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu danego
etapu pracy do wykonania przez podwykonawcę.

§ 7
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666) w zakresie obsługi biurowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się,  że pracownik wykonujący czynności w zakresie określonym powyżej
będzie zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks
pracy.
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż
3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego
informacje  na  temat  formy  zatrudnienia  osoby  wykonującej  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia
zatrudnionej  do  obsługi  biurowej  wraz  z  informacjami  dotyczącymi  opłacenia  składek  na  ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  przedmiotowego  oświadczenia  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego  będzie  traktowane jako  niewypełnienie  obowiązku zatrudnienia  pracowników na  podstawie
umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 6 umowy,
a  także  zawiadomieniem  Państwowej  Inspekcji  Pracy  o  podejrzeniu  zastąpienia  umowy  o  pracę  z  osobą
wykonującą pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli  zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym
punkcie przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
6. Powyższe  postanowienia  dotyczą  również  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

§ 8
1. Wykonawca może naliczyć karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
2. Zamawiający może naliczyć karę:

1) za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonym
w umowie – 0,1% wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru,  za
każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady -  0,1%  wynagrodzenia brutto  należnego za wykonany przedmiot  odbioru,  za  każdy dzień
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w wysokości  10% wartości  brutto  przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia  od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. W przypadku zwłoki w płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
4. W  przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  umowy  bez  winy  którejkolwiek  ze  stron  Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty kosztów poniesionych przez Wykonawcę na dzień rozwiązania umowy i odbioru
wykonanych prac.
5. Naliczone kary umowne nie przekroczą 100% wartości wynagrodzenia.
6. W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób
wykonujących czynności określone w Rozdziale III SIWZ, tj. w zakresie obsługi biurowej Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych). Kara będzie naliczana
za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku przedstawienia w terminie dokumentów potwierdzających
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sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w Rozdziale III SIWZ, tj. w zakresie obsługi 
biurowej.

§ 9
1. Strony oświadczają, iż majątkowe prawa autorskie do niniejszego przedmiotu umowy jako utworów w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 880
ze zm.) przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w postaci tekstowej, graficznej oraz cyfrowej, będą
przysługiwały Zamawiającemu.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie przysługujące
mu majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 następuje na wszelkich polach
eksploatacji  związanych  lub  mogących  mieć  związek  z  korzystaniem z  utworów wskazanych  w ust.  1,  w
szczególności w zakresie utrwalania dowolną techniką, w tym w postaci cyfrowej, zwielokrotniania dowolną
techniką, w tym nadrukiem lub w postaci cyfrowej, instalowania, przesyłania, w tym za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych,  udostępniania,  zarządzania  i  wprowadzania  do  pamięci  komputerów,  publicznego
udostępniania, nie wyłączając udostępniania za pośrednictwem sieci teleinformatycznych.

§ 10 
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym  jest Pani Agata Cichy.

2. Głównym projektantem ze strony Wykonawcy jest ………………………………………
3. Na koordynatora,  w imieniu Zamawiającego,  w zakresie  wykonywania  obowiązków wynikających
z  niniejszej  umowy  wyznacza  się  Panią  Agatą  Cichy,  stanowisko:  Podinspektor  ds.  zagospodarowania
przestrzennego, tel. 14 688-01-17, email: acichy@gmina.tarnow.pl.
4. Wskazani powyżej przedstawicie stron są w szczególności umocowani do wymiany korespondencji
elektronicznej, podpisania częściowych protokołów odbioru prac poszczególnych etapów prac.
5. Jeżeli w toku wykonywania umowy nastąpią zdarzenia niezależne od stron niniejszej umowy, zarówno
Zamawiający, jak i Wykonawca mogą wskazać inne osoby niż te wymienione w ust. 1 i 2.
6. Wzory, projekty pism i dokumentów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej umowy Wykonawca
ma przekazywać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na e-mail acichy@gmina.tarnow.pl..
7. Wszelkie  zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na  etapie postępowania o
udzielenie  zamówienia  publicznego,  wymagają  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności.
8. Wykonawca  we  wniosku  o  zmianę  składu  osobowego  może  proponować  tylko  osobę,  której
doświadczenie  i  kwalifikacje  spełniają  odpowiednio  wymagania  określone  w  dokumentacji  przetargowej.
Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie
tych wymagań.

§ 11
1. Jeżeli w toku wykonywania umowy nastąpi zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących
konieczność zmiany zakresu pracy, programu pracy oraz ostatecznego terminu wykonania pracy, każda ze stron
ma prawo żądać odpowiedniej ich zmiany.
2. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić również w następujących przypadkach:

1) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które
nie były  możliwe do przewidzenia w chwili  zawarcia umowy – może uzasadniać zmianę umowy w
szczególności zmianie może ulec termin realizacji umowy;
2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna (np. zmiana przepisów ustawy, zmiana przepisów prawa), ekonomiczna lub techniczna, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy,  zgodnie  z  postępowaniem  przetargowym  –  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

3) w sytuacji o której mowa w § 2 ust. 3 i 4 oraz § 4, § 6 ust. 5, § 10 ust. 5 niniejszej umowy;
4) jeśli  zmiana  stawki  podatku  VAT będzie  powodować  zwiększenie  kosztów  wykonania  po  stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
5) jeśli  zmiana  stawki  VAT będzie  powodować  zmniejszenie  kosztów  wykonania  umowy  po  stronie
Wykonawcy,  Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia  o  kwotę  stanowiącą  różnicę
kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę;
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6) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2
ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2017 r. poz. 847)
– jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
7) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą miały wpływ  na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy wymienione w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
ust. 1 pkt 2 lub 3.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Zamawiający wraz z Wykonawcą protokołem konieczności ustalą 
zakres niezbędnych zmian, lub dodatkowych usług do wykonania, termin oraz kwotę za ich wykonanie.
5. Wprowadzanie zmian zakresu pracy, programu pracy oraz jakichkolwiek innych zmian o jakich mowa 
w ust. 2-4, może nastąpić tylko w oparciu o aneks do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 12 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. Zamawiający 2 egzemplarze
2. Wykonawca 1 egzemplarz

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


