
B)
3 ust. 6 (nowy):

Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, o:

1)wskaźnik cen konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za okres  ostatniego roku

kalendarzowego,

2)wzrost cen stali i betonu, ponad następujące ceny:

a)stal prosta - 2.400,00 złotych netto za jedną tonę,

b)beton C8/10 - 210,00 złotych netto za 1 m\
c)beton C25/30 - 250,00 złotych netto za 1 m3,

d)beton C30/37 - 265,00 złotych netto za 1 m3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

C)
3 ust. 7 (nowy)

W przypadku zmian cen towarów lub usług budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy przez Wykonawcę wywołanych nadzwyczajną zmiana stosunków, Strony zobowiązują

nowecentrum
„Nowe Centrum" Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
Numer KRS 00003 78351 .

1.    Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące zmiany

projektu umowy o wykonawstwo :

A)
2 ust. 1:

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

1)termin rozpoczęcia: 30 dni od dnia przekazania placu budowy,

2)terminy zakończenia 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy).

Międzyzdroje, dnia 24 października  2018r.



się dokonać analizy takich przyczyn i ustalić nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz

nowy termin wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

D)
5 ust. 13:

Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób

upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia

związanego z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym

zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy za stan bezpieczeństwa na terenie

budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

1)zgodny z przepisami nadzór inspektora BHP na budowie,

2)przestrzeganie  przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz

przeciwpożarowych.

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy).

E)

5 ust. 27:

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przeglądów gwarancyjnych (odpłatnych) po

zakończeniu robót budowlanych w odstępach co 12 miesięcy w terminach uzgodnionych przez

Zamawiającego z Wykonawcą.

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy).

F)

7 ust. 10:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości,

o której mowa w  3 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy i
00/100) złotych netto. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tejże umowie jest dłuższy niż 30

dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.



H)

12:
1.    Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1)za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie - w wysokości

0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub

rękojmi - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy, za każdy

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3)w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w

wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy;

4)w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy - w wysokości 0,05 %

wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

5)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w wysokości 0,05 %

wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

6)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w

wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

11 ust. 3
Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury po spełnieniu warunków

określonych w ust. 2. Za dzień dokonania płatności przyjmuję się dzień obciążenia rachunku

bankowego Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy).

G)

10 ust. 14

Skreślony

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.



7)za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom lub  dalszym

Podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy;

8)za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za

każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom.
2.Łączna suma kar nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w 3

ust. 1 umowy.

3.skreślony
4.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę  warunku dotyczącego dostarczenia

Harmonogramu, o którym mowa w 1 ust. 9, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto

ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

5.Za brak stawiennictwa kierownika budowy na spotkaniu, o którym mowa w 1 ust. 11,

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy taki
przypadek.
6.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w

3 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych.
7.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy

kara umowna przewidziana w ust. 1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody przez daną

Stronę.

8.skreślony.
Zamawiający częściowo akceptuje zmiany zaproponowane przez wnioskodawcę i nadaje

12 wzoru umowy następujące brzmienie:

1.    Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1)za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie - w wysokości

0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub

rękojmi - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy, za każdy

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3)w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w

wysokości 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy;

4)w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy - w wysokości 0,05%

wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

5)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w wysokości 0,05%

wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;



Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

I)
13 ust. Ipkt3):

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację robót budowlanych na okres

dłuższy niż 21 dni;

6)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;

7)za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym

mowa w 3 ust. 1;
8)za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym

mowa w   3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

2.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania prac, o

których mowa w 7 ust. 2 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez

Wykonawcę kary umownej w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych

00/100) za każdą czynność.
3.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 6

czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę

kary umownej w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdą czynność.

4.Z tytułu niespełnienia przez  Wykonawcę  warunku dotyczącego dostarczenia

Harmonogramu, o którym mowa w 1 ust. 9, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości  0,05% wynagrodzenia

brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

5.Za brak stawiennictwa kierownika budowy na spotkaniu o którym mowa w 1 ust. 11

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy taki
przypadek.

6.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w

3 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku,

gdy kara umowna przewidziana w ust.l nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

należnego do wypłaty Wykonawcy.



J)

13 ust. Ipkt4):

gdy zwłoka spowodowana przez Wykonawcę w oddaniu przedmiotu umowy jest dłuższa niż

60 dni;

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

K)
13 ust. Ipkt5):

znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób powodujący jego

niewypłacalność;

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

L)
13 ust. 1 pkt8):

gdy bieżące kontrole postępu robót wykażą, że Wykonawca nie posiada dostatecznego

potencjału technicznego, jak również ludzkiego gwarantującego wykonanie przedmiotu

umowy w terminie umownym i gdy zwłoka w realizacji robót osiągnie 60 dni w stosunku do

terminów wykonania robót wynikających z Harmonogramu;

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

M)
14 ust. 2:

Wykonawca za odrębnym wynagrodzeniem dokona wszelkich przeglądów gwarancyjnych

urządzeń zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi tych urządzeń.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

N)
14 ust. 4:

Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte w toku robót usuwane będą

niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wykrycia.



Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

O)

15 ust. 2pkt2):

w przypadku zmiany:
a)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

b)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- w stosunku do stawek i zasad obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji

stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania

przedmiotu umowy, natomiast spowoduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

U)
16 ust. 2:

Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 w całym

okresie realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował

ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w

terminie 14 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie

ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej

umowy, według swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od

stwierdzenia bezskutecznego upływu 14-o dniowego terminu.

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

P)
17 ust. 2:

Strony oświadczają, że wskazane w ust. 3 poniżej adresy traktować będą jako adresy do

doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę i w tym zakresie zmienia załącznik do

siwz (projekt umowy)

R)
18 ust. 1:



Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 . Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału
zakładowego 33. 909. 250,00 zł(słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w
całości opłacony.

Flotyński

PREZES ZARZĄDU

MateuszJFlotyński
Zarządu

1.    Zamawiaj ący wymaga realizacj i przedmiotu zamówienia w następuj ących terminach:

a)termin rozpoczęcia: 15 dni od dnia zawarcia umowy,

b)terminy zakończenia : 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

2. Rozdział VII pkt. 1 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w celu

polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu,

sprawa zostanie poddana rozstrzygnięciu sądom powszechnym.


