Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy:
KC/ZO/2017/02/4

(Pieczęć Wykonawcy)

WZÓR UMOWY Nr ....................
zawarta w dniu........................ roku, pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
• z siedzibą w 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73
• wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o numerze KRS
0000058568
• NIP 644-25-21-816
• REGON 273572779
• Kapitał zakładowy spółki; 37 908 000,00 zł
reprezentowaną przez:
1. mgr Marka Pikułę – Prezesa Zarządu,
2. mgr Dorotę Nowak – Członka Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym, a
2.
•
•
•
•
•

…………………………………………………………………….
z siedzibą w
zarejestrowaną
NIP
REGON
Kapitał zakładowy spółki
reprezentowaną przez:
1. ………………………………..

2. ………………………………..
zwanym dalej Wykonawcom.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
wykonaniu (przeprowadzeniu) audytu energetycznego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu , zwaną dalej “audytem”.
2. Celem audytu jest uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy o zużyciu energii przez obiekty
wymienione w § 5 niniejszej umowy oraz przez poszczególne budowle , budynki, tabor ,
urządzenia techniczne i instalacje znajdujące się na danym obiekcie oraz określenie w jaki
sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii przez
Zamawiającego.
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§2
Osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia
posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

§3
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 21 lipca
2017 roku.
§4
Zakres i sposób przeprowadzanego audytu
1. Audyt powinien obejmować:
1) inwentaryzację techniczną obiektów wymienionych w § 5 niniejszej umowy wraz z
budowlami , budynkami, taborem , urządzeniami technicznymi i instalacjami znajdującymi
się na danym obiekcie, zawierającą:
a) nazwę obiektu, zgodnie z udostępniona przez Zamawiającego dokumentacją, wraz ze
wskazaniem rodzaju budynków, budowli, taboru, urządzeń technicznych i instalacji
znajdujących się na tym obiekcie i ich parametrów pracy,
b) ogólne dane techniczne,
c) opis techniczny obiektu oraz poszczególnych budynków, budowli, taboru, urządzeń
technicznych i instalacji znajdujących się na tym obiekcie,
2) ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu oraz poszczególnych
budynków, budowli, taboru, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na tym
obiekcie, obejmującą w szczególności:
a) wyniki oszacowań zużycia energii przez dany obiekt oraz poszczególne budynki,
budowle, tabor, urządzenia techniczne i instalacje znajdujące się na tym obiekcie, z
wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub
katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii,
b) wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy danego obiektu oraz
poszczególnych budynków, budowli, taboru, urządzeń technicznych i instalacji
znajdujących się na tym obiekcie, z uwzględnieniem:
– czynników wpływających na zużycie przez nie energii,
– charakterystyki sprzętu służącego do wykonywania pomiarów, wraz z dokumentacją
tych pomiarów oraz określeniem okresów, w których pomiary te wykonano,
c) ocenę błędów wykonanych pomiarów i wewnętrznej spójności wyników tych pomiarów –
w przypadku wykonania czynności, o których mowa w lit. b powyżej,
d) uwzględnienie wyników pomiarów z oszacowaniami analitycznymi – w przypadku
wykonania czynności, o których mowa w lit. a i b,
e) określenie:
– czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt oraz poszczególne budynki,
budowle, tabor, urządzenia techniczne i instalacje znajdujące się na tym obiekcie, w
szczególności: usytuowania budynków i ich zasiedlene (gęstość, okresowość),
warunków eksploatacyjnych (temperatura, wilgotność, intensywność oświetlenia i
wentylacji) oraz wielkości produkcji,
– całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekt oraz poszczególne budynki,
budowle, tabor, urządzenia techniczne i instalacje znajdujące się na tym obiekcie
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według stanu przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej lub przedsięwzięć tego samego rodzaju,
f) wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, w
szczególności specjalistycznych opracowań w zakresie najlepszych dostępnych
technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał Wykonawca sporządzający audyt,
3) ocenę możliwych do uzyskania efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzania
audytu, obejmująca w szczególności:
a) wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wraz ze
szczegółowym opisem usprawnień wprowadzanych w związku z tym przedsięwzięciem,
b) określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych
modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników
użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł
danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii,
c) wyniki obliczeń, w szczególności osiągniętej średniorocznej oszczędności energii oraz
łącznej redukcji kosztów eksploatacji danego obiektu oraz poszczególnych budynków,
budowli, taboru, urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się na tym obiekcie,
którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, wraz z
wnioskami wskazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia,
d) wykaz wykorzystanych programów komputerowych użytych do obliczania oszczędności
energii.
2. Audyt powinien mieć charakter kompleksowej oceny gospodarki energetycznej. Za
kompleksową ocenę rozumie się audyt w zakresie, którego znajdzie się:
1) szczegółowa analiza obiektów Zamawiającego i stanu istniejącego na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oceny dokonanej przez Wykonawcę,
2) identyfikacja źródeł generujących straty energetyczne.
3. Opracowany audyt winien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Audyt
będzie przez Zamawiającego wykorzystany do złożenia zawiadomienia o przeprowadzonym
audycie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), jak również w postępowaniach o
udzielenie dotacji/dofinansowania działań w zakresie termomodernizacji i oszczędności energii
ze źródeł zewnętrznych tj. środki unijne, krajowe itp.
4. Wykonawca przeprowadzający audyt jest zobowiązany do zachowania poufności i nie
naruszalności tajemnic określonych w przepisach odrębnych, w tym tajemnicy
podmiotu/przedsiębiorstwa, nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść audytu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w zaproszeniu do składania ofert oraz złożoną ofertą – stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt zgodnie z:
1) ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej ( Dz.U. z 2016 r, poz. 831)
oraz normą PN-EN 16247,
2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 10 sierpnia 2012r., w sprawie
szczególowego zakresu i sposobu sporządzania audytów efektywności energetycznej ,
wzoru karty adytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
(Dz.U. z 2012 r., poz. 962)
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r., w sprawie
szczegółowego zakresu form audytu, ataże algorytmu oceny opłacalności opłacalności
przedsiewzięcia termomodernizacyjnego ( Dz.U. z 2009, Nr 43, poz. 346 ze zm.),
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4) rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznegooraz
części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015r. Poz.1606).

§5
Obiekty objęte audytem
1. Obiekt nr 1 - Siedziba Zarządu, Oddział Sosnowiec, zlokalizowany w 41-219 Sosnowiec, ul.
Lenartowicza 73, w skład którego wchodzą:
1) hala główna zajezdni – zaplecze techniczne,
2) budynek administracyjny (budynek główny i hala sportowa wraz z łącznikiem i instalacją
fotowoltaiczną o mocy 31 kW),
3) magazyn główny,
4) budynek gospodarczo – magazynowy,
5) hala myjni autobusowej,
6) budynek stacji paliw,
7) budynek silnikowni,
8) budynek wytaczarni szczęk,
9) budynek portierni,
10) budynek rozdzielni głównej 20/04 kV,
11) budynek rodzielni 30/6 kV,
12) obiekt techniczny – przepompownia ścieków sanitarnych,
13) budynek mieszkalny,
14) budynek stołówki (dzierżawa dla MOPS),
15) budynek dyspozytorni kierowców ul. Wojkowicka w Czeladzi.
16) tabor komunikacyjny – autobusy komunikacji miejskiej z silnikami zasilanymi olejem
napędowym – szt. 134,
17) tabor niekomunikacyjny z silnikami zasilanymi olejem napędowym:
a) wózek jezdniowy podnośnikowy,
b) samochód specjalistyczny – holownik MAN ,
c) ciągnik Ursus,
d) samochód ciężarowy – Wywrotka Jelcz,
e) pogotowie techniczne Citroen Jumper,
f) pogotowie technoczne Citroen Berlingo (leasing),
g) samochody osobowe przeznaczone do użytku służbowego:
- z silnikami zasilanymi olejem napędowym:
 Citroen C5,
 Citroen Berlingo,
 Citroen Berlingo,
 Volkswagen Jetta (leasing),
 Peugeot 208 (leasing),
 Dacia Duster (leasing),
 Dacia Duster (leasing),
- z silinikiem zasilanym etyliną PB E95- Citroen C3.
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Kubatura
obiektu

Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa obiektu
zabudowy

[m3]

[m2]

[m2]

Hala główna zajezdni – Zaplecze
techniczne

46 069,00

5 702,11

5 407,58

Budynek administracyjny

5 666,50

2 266,60

802,00

Magazyn główny

10 204,00

1 865,86

1 879,34

Budynek gospodarczo – magazynowy

2 800,00

636,50

663,96

Hala myjni autobusowej

1 206,40

175,80

200,18

Budynek stacji paliw

234,24

59,24

77,12

Budynek silnikowni

383,64

83,40

117,46

Budynek wytaczarni szczęk

75,14

21,78

35,00

Budynek portierni

79,00

21,50

35,50

Budynek rozdzielni głównej 20/04 kV

312,66

76,26

89,00

Budynek rodzielni 30/6 kV

702,00

140,46

173,99

Obiekt techniczny – przepompownia
ścieków sanitarnych
73 mieszkania
Budynek
mieszkalny
Budynek
stołówki
(dzierżawa dla
MOPS)

2390,25

Piwnice i
korytarze

14 424,00

Budynek główny

3583,77

827,31

474,67

Łącznik

166,39

29,50

36,98

155,40

4,95

55,50

Budynek Dyspozytorni kierowców ul.
Wojkowicka w Czeladzi

785,18
1400,38

2. Obiekt nr 2 - Oddział Dąbrowa Górnicza , zlokalizowany w 41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleje
Piłsudskiego 60, obejmujący:
1) halę główną zajezdni – zaplecze techniczne, (hala główna z halą myjni i halą obsług
technicznych wraz z łącznikami i instalacją solarną),
2) budynek administracyjny,
3) magazyn główny,
4) budynek stacji paliw,
5) budynek rozdzielni głównej 6/04 kV,
6) budynek portierni,
7) budynek portierni (stara portiernia),
8) budynek punktu dyspozytorskiego Dąbrowa Górnicza przy Hucie Katowice,
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9) budynek punktu dyspozytorskiego ul. Dąbskiego w Dąbrowie Górniczej.
10) tabor komunikacyjny – autobusy komunikacji miejskiej z silnikami zasilanymi olejem
napędowym – szt. 118,
11) tabor niekomunikacyjny:
a) wózek jezdniowy podnośnikowy zasilany gazem propan – butan,
b) wózek jezdniowy podnośnikowy zasilany olejem napędowym,
c) pogotowie techniczne Ikarus 280,
d) pogotowie techniczne Fiat Ducato (032A),
e) pogotowie techniczne Citroen Berlingo (leasing),
f) samochód osobowy przeznaczony do użytku służbowego z silnikiem zasilanym olejem
napędowym- Peugeot 208 (leasing).

Kubatura
obiektu

Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa obiektu
zabudowy

[m3]

[m2]

[m2]

Hala główna zajezdni – Zaplecze
techniczne

14 528,57

2 448,80

2 678,42

Budynek administracyjny

1 215,00

486,00

486,00

Magazyn główny

1 326,00

331,50

394,72

Budynek stacji paliw

149,29

45,24

67,24

Budynek rozdzielni głównej 6/04 kV

66,27

22,09

28,09

Budynek portierni

79,00

24,25

37,73

Budynek portierni (stara portiernia)

91,41

30,47

44,24

Budynek Punktu dyspozytorskiego
Dąbrowa Górnicza przy Hucie Katowice

367,50

114,50

122,50

Budynek Punktu Dyspozytorskiego ul.
Dąbskiego w Dąbrowie Górniczej

152,38

49,90

52,55

3. Obiekt nr 3 - Oddział Będzin zlokalizowany w 42-500 Będzin, ul. Promyka 30, obejmujący:
1) halę główną – zaplecze techniczne (obecnie Izba Tradycji),
2) budynek stacji paliw (wyłączony z eksploatacji),
3) budynek portierni,
4) budynek punktu dyspozytorskiego przy ul. Kościuszki w Będzinie.

Kubatura
obiektu
Hala główna – Zaplecze techniczne
(obecnie Izba Tradycji)

Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa obiektu
zabudowy

[m3]

[m2]

[m2]

5552

1079

1088
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Hala myjni autobusowej oraz obsług
technicznych (wyłączone z eksploatacji)

1 440,00

360,00

383,00

Budynek portierni

97,20

8,64

36

Budynek Punktu dyspozytorskiego przy
ul. Kościuszki w Będzinie

180

66,01
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4. Obiekt nr 4 - ośrodek wypoczynkowy, zlokalizowany w 42-560 Gmina Mierzęcice,
Boguchwałowice, ul. Biała 8, obejmujący:
1) budynek portierni z kotłownią,
2) domki wypoczynkowe "Beskid" – 2 szt.,
3) budynek główny ośrodka z restauracją,
4) domki wypoczynkowe "Turbacz" – 6 szt.,

Kubatura
obiektu

Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa obiektu
zabudowy

[m3]

[m2]

[m2]

Budynek portierni z kotłownią

55,55

15,10

22,22

Domki wypoczynkowe "Beskid" – 2 szt
(pomiary dotyczą jednego domku).

160,00

70,60

45,00

Budynek główny ośrodka z restauracją.

1337,72

316,42

290,59

Domki wypoczynkowe "Turbacz" – 6 szt
(pomiary dotyczą jednego domku).

100,00

21,90

30,20

§6
Sposób i termin realizacji audytu zewnętrznego
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego materiały źródłowe
dotyczące badanych obiektów osobom wskazanym w złożonej ofercie, po uprzednim
złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych i informacji
powziętych w trakcie audytu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy.
§7
Kwalifikacje Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki materialne do wykonania przedmiotu
Umowy i zobowiązuje się wykonać dokumentację z należytą starannością, w sposób
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odpowiadający wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie przy tego rodzaju
przedmiocie umowy.
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, który nie może powierzyć wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

§8
Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca dostarczy audyt do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność,
w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. O terminie dostarczenia audytu Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub faxem
na nr ……………….., wew. ………………., z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
przy czym, przekazanie audytu powinno nastąpić w dni robocze w godzinach od 7ºº do 13ºº.
3. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania niezwłocznie telefonicznie 023 263 50 16
bądź faksem 32 2927445 Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na niedotrzymanie przez niego określonego w Umowie terminu sporządzenia audytu.
4. Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca użyje materiałów własnych.
5. Audyt zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu w konwencjonalnej formie
pisemnej w trzech egzemplarzach z podpisami każdego z audytorów oraz w jednym
egzemplarzu na płycie CD w plikach pdf. (z możliwością kopiowania) lub doc.
6. Z czynności odbioru audytu zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez
strony niniejszej umowy potwierdzający pozytywny odbiór przedmiotu umowy.
7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego i/lub zakwestionowania audytu przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnienia
stwierdzonych uchybień oraz uzupełnienie bądź poprawienie audytu niezwłocznie od
przekazania tych uwag w formie elektronicznej lub pisemnej przez Zamawiającego nie
później niż w terminie 7 dni.
8. W przypadku niewykonania/odmowy wykonania czynności zgodnie z postanowieniami ust. 7
lub niewykonania tych czynności w terminie ustalonym Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający
może potrącić te koszty z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 9
Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości …………….. zł ( słownie ………………………. zł ) ,
w tym podatek VAT ……………. zł ( słownie: …………… zł).
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi dwoma fakturami tj.
1) pierwszą fakturą przejściową w wysokości 70% ceny, o której mowa w ust.1, po
pozytywnym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy,
2) drugą fakturą przejściową w wysokości 30% ceny, o której mowa w ust.1, po przyjęciu
audytu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki .
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za przedmiot
zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z jego realizacją wraz
z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 pkt 1 będzie podpisany przez
Zamawiającego, bez zastrzeżeń protokół odbioru audytu.
4. Za wykonanie czynności zgodnie z § 8 ust. 4 Umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
5. Rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy odbędzie się pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
6. Faktury, o których mowa w ust. 2, płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę co
najmniej na 20 dni przed terminem płatności pod rygorem utraty prawa naliczenia odsetek za
opóźnienia w zapłacie za okres od trzydziestego pierwszego dnia od wystawienia faktury do
dwudziestego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur VAT i
posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP 644-25-21-816.
10. W razie naruszenia przez Wykonawcę, któregoś obowiązku podatkowego,
w szczególności obowiązku odnoszącego się do archiwizowania kopii faktur sprzedaży dla
celów VAT i podawania należnego podatku w deklaracjach podatkowych, jak podano w
stosownym ustawodawstwie, ponosi on pełną odpowiedzialność za szkody wobec
Zamawiającego.
11. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za
zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

§ 10
Majątkowe prawa autorskie
1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że audyt, o którym mowa w §1 niniejszej umowy
stanowić będzie utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).
2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w chwili wykonania przedmiotu zamówienia będzie
on jego jedynym autorem, jego praca będzie wolna od wad i obciążeń prawnych oraz nie
będzie naruszać praw osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do przedmiotu zamówienia nie będą
ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
4. Z chwilą oddania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie
zbywalne autorskie prawa majątkowe do niego, i jego części, bez ograniczania co do
terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu zamówienia, jego części albo
fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub
jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia
wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi
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technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera,
eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w
sieci WWW (Internet, w szczególności na stronie internetowej Zamawiającego lub
innego podmiotu z jego grupy kapitałowej) w sposób umożliwiający dowolne
wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie przedmiotu zamówienia przez
każdego z użytkowników sieci publicznej,
2) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia, jego części lub fragmentów w
sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie przedmiotu zamówienia (kodu wynikowego) w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet),
przy czym rozpowszechnienie przedmiotu zamówienia jego części albo fragmentów
może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich
realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: prezentacji multimedialnej,
technik poligraficznych, projekcji, planów),
3) w zakresie przekazywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego podmiotom
trzecim, korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
4) na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,
5) w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu lub
jakiejkolwiek innych zmian w przedmiocie umowy z zachowaniem przez
Zamawiającego praw do tych zmian.
5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania
praw zależnych do przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w rozumieniu art. 2 ust.
1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień
Zamawiający w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub
swobodnie wybranych fragmentów przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela
niniejszym prawa do udzielania licencji wyłącznych i niewyłącznych.
6. Korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych określonych w
niniejszym paragrafie nie wymaga zgody Wykonawcy.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia
określonego w § 9 ust. 1.

§ 11
Kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50 %
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3
niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je
potrącić z kwoty faktury wystawionej przez Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę.
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3. Należności za kary umowne mogą zostać rozliczane poprzez kompensatę w terminie
płatności faktury za wykonany przedmiot umowy.
4. W przypadku, gdy nie będzie można rozliczyć kar umowy zgodnie z ust. 3, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni, licząc od dnia wystawienia
noty obciążającej.
5. W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary
umownej, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§ 12
Odszkodowanie
W przypadku nałożenia na Zamawiającego kar pieniężnych , o których mowa w ustawie z
dnia 20 maja 2016r. o efektywności gospodarczej, wobec niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w tym opóźnienia w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę powodującego
nieterminowe złożenia audytu , Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Zamawiającego równowartości tej kary pieniężnej nałożonej na Zamawiającego. Wykonawca
jednocześnie wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w zdaniu poprzednim z
przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 13
Rękojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne przedmiotu umowy stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie
trwania rękojmi przez okres 2 lat od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru.
§ 14

1.
2.

3.
4.

Odstąpienie. Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu cywilnego oraz
w przypadkach jak niżej.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :
a) Wykonawca nie dostarczył w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w § 3
Umowy,
b) Wykonawca nie rozpocznie prac lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Przelew wierzytelność
Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.
§ 16
Zmiany w umowie
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
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§ 17
Osoby do kontaktu
1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania
zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2004,
PN-N 18001: 2004.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu trwania umowy,
realizować przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w „Zasadach
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony
środowiska obowiązujących na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o.”, stanowiących załącznik nr
II do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że funkcję koordynatora do zagadnień określonych w ust. 4 pełni
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
3. Zamawiający ustanawia:
1) Właściciela/li procesu dostaw:
- ………………………- ………………………………,
- …………………….. - ……………………………….,
2) Koordynatora/ów dostaw:
-…………………………...….-………………………………….…..….,
- …………………………….. - ……………………………………….., itd.
4. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy w osobie
…………………………. tel. kontaktowy ……………….

§ 18
Rozwiązywanie sporów
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony
poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr I -

oferta złożona do przetargu (załącznik dołączony na etapie
podpisywania umowy),
Załącznik nr II - Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM
Sosnowiec Sp. z o. o, wraz z polityką zintegrowanego systemu zarządzania.

25

