Załącznik nr 4 …. - wzór/projekt umowy
Zwarta w dniu……………… w...........................pomiędzy...................................(NIP ..........................)
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
...................– ............................................................................................
a ....................................................................................................................................
nr
KRS
(jeżeli
dotyczy)
......................................................NIP.............................................
REGON...................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
1. ............................................................................
PREAMBUŁA
Biorąc pod uwagę, że:
1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy,
w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem techniczny
m oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy,
1) oferta wykonawcy została wybrana jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzone
w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona
lnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2) intencją Stron umowy jest osiągnięcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci montażu
instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp i 14,625 kWp zwanych dalej Obiektem, w taki
sposób, aby mógł on:
a) trwale osiągać założone parametry użytkowe,
b) być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
c) być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu
zastosowania nowości technicznych,
d) bezpiecznie, efektywnie i niezawodnie pracować przez okres co najmniej 15 lat,
3) Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami
użytkowymi pracę Obiektu.
Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej
umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej
umowy.
Definicje:
1) Dostawy - oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały budowlane i inne
artykuły (łącznie z częściami zamiennymi), które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w
ramach umowy
2) Dokumentacja - Komplet opracowań projektowych wymienionych w treści umowy,
tworzonych lub dostosowywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu
umowy i przekazywanych Zamawiającemu, każde opracowanie lub jego część z osobna, a
także jego kopia,
3) Umowa - Umowa zawarta między Stronami w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
22.08.2019 wraz ze wszystkimi Załącznikami,
4) Obiekt - elektrownia fotowoltaiczna o mocy 39,44 kWp i 14,625 kWp zamontowana na dachu,
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na konstrukcji stalowo-aluminiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z instalacjami,
sieciami, urządzeniami technicznymi, wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym
stanowiącymi całość funkcjonalną,
Prace - Wszelkie czynności niezbędne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy i
osiągnięcia celów umowy określonych w Preambule, w szczególności Dostawy, Usługi i
Roboty budowlane
Przedmiot umowy - całość Prac i innych zobowiązań, do realizacji których zobowiązany jest
Wykonawca w ramach umowy,
Roboty budowlane - oznaczają roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami) objęte Przedmiotem umowy
Podwykonawca - Podmiot, z którego pomocą Wykonawca będzie realizował Przedmiot
umowy w zakresie Dostaw, Usług i Robót budowlanych,
Strony - Zamawiający i Wykonawca

§1.
Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia ……………. postępowanie
znak: .............................., Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy wraz
z robotami budowlanymi polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji
projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie Delikatesy Centrum
Rafał Nasiadka w Rucianem - Nidzie, zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „obiektem”.
Przedmiot umowy obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp i 14,625
kWp. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana będzie na dachu budynku, na konstrukcji stalowoaluminiowej,
znajdującym
się
na
działce
Zamawiającego
pod
adresem …………………………………………………………………….:
1) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej
(paneli fotowoltaicznych, okablowania, falowników, zabezpieczeń DC/AC) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,
2) dostawę i montaż konstrukcji stalowo-aluminiowej,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
4) montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji,
5) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz
z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne
pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, Zapytania
Ofertowego (dalej ZO) wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami
szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem
gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, ZO wraz
załącznikami.
Przedmiot umowy wykonawca wykona z nowych i nieużywanych własnych materiałów. Materiały
powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z określeniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacjach projektowych oraz
udzielonymi odpowiedziami na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia
publicznego, ZO wraz załącznikami roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania Terenu budowy i
dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie.
W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych,
niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również, za
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wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego oraz wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.
Przedmiot umowy obejmuje także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu całego
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na koszt
Wykonawcy, wykonania ekspertyzy losowo wybranych przez Zamawiającego do 5% modułów
fotowoltaicznych w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia
zgodności deklarowanych parametrów. W przypadku niespełnienia wymaganych parametrów,
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich paneli na koszt
Wykonawcy. Panele nie spełniające wymagań, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy
§1.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – ……………. Jest to termin zakończenia
wszystkich wykonanych dostaw wraz robotami budowlanymi. Do upływu wskazanego terminu
Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem
dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w
terminie ………. miesięcy (min. 24 miesięcy wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) (od dnia
Odbioru końcowego), usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru
robót.

§2.
Strony ustalają następujący sposób wykorzystania placu budowy:
1. Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracowników, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
1. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
2. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go zamawiającemu w
terminie odbioru robót.
3. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu
budowy.
4. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie placu budowy
infrastrukturę techniczną
5. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest.................................... tel. ………………….
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§3. Odbiory
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego
niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją
umożliwiającą uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych
robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie
dłuższym jednak niż 4 dni.
Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca
każdorazowo zgłosi pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie
tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru
częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty określone przez
Zamawiającego.
Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego
nastąpi
w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Na co najmniej 5 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania
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przedmiotu umowy, dokumentację geodezyjna powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy
i kierowników robót, protokoły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje
zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane wyposażenie.
Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający
odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.
2) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy,
b) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi –
odstąpić od umowy z winy wykonawcy
Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli
w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku
koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§4.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazania terenu budowy,
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonania przedmiotu umowy określonego §1 zgodnie z warunkami zawartymi w ZO wraz
załącznikami, dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
1) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i
przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem zgłoszenia do odbioru
końcowego całego zamówienia.
2) Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakończeniu robót.
3) Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzeń, instalacji i
wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
4) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
5) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
6) Zapewnienia kadry i nadzoru posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy w szczególności ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do
instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych (art. 136 i art.
145 ustawy o odnawialnych źródłach energii lub ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w
zakresie eksploatacji lub posiadał uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
7) Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
8) Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczeństwo
na i wokół placu budowy.
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Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac,
lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy,
potrzebnych od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot
umowy.
Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań,
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów
stwierdzających, jakość wbudowanych materiałów,
Umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym zakresie
(wcześniej uzgodnionym z zamawiającym i wykonawcą) równolegle prowadzić prace
na terenie objętym przedmiotem umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę.
Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód
komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca
musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie
stosownych opłat.
Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym
stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub
skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).
Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych
w okresie, w którym wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich
powstania.
Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów,
jakości robót wykonywanych z tych materiałów.
Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.
W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia
wyrządzonej szkody.
Przyłączenie wykonanej i uruchomionej instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z
sporządzeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, a następnie przekazaniu jej
Zamawiającemu po załatwieniu wszelkich formalności. Zamawiający przekaże Wykonawcy
stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego
Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót zamawiającemu
w terminach określonych w §2.

§5. Płatności
Płatność nastąpi jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia,
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.4 podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.3, jeżeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 15 i 16, a
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 10 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej zapłaty.
6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę:
rachunek lub faktura VAT, o którym mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz:
1) z protokołem Odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót
budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego
będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców w ramach realizacji robót,
2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty,
dostawy i usługi,
3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej
niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez
Podwykonawców,
9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których
mowa w ust.9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
w ust.9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.
10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust.4 zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych,
dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości
ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ
na tę wymagalność.
12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
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jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.4 i wykaże niezasadność takiej płatności,
lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.4 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadność
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub usług.
Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług.
Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania
Zamawiającego względem Wykonawcy.
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku
różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo a
cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę
należną na podstawie cen określonych Umową.
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie płatne na konto: ..................................................
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§6. 1
1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych,
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał
rachunki.
3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający
utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.
zapisy w umowie zostaną odpowiednio dostosowane do statusu podatnika VAT Wykonawcy, w oparciu o dostarczone
oświadczenie;
1

4. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT

czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności
za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu
wynagrodzenia.
LUB
1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych,
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody
(w tym utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych,
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał
rachunki.
4. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający
utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu
wynagrodzenia.
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§7. Warunki płatności
Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym Zapytaniem Ofertowym
wynosi: ………………………………zł (Słownie
brutto………………………………..........…………………………………………………...……),
w tym podatek VAT w wysokości........%, co stanowi
kwotę…………………………………………………zł. (Słownie
VAT ………………………………………………………………), wartość przedmiotu umowy
bez podatku VAT (netto) wynosi……………………………………zł. (Słownie
netto…………………………………………………………………) zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość podana w ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadą określoną w art. 632 §1 i 2
ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny.

§8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace stanowiące przedmiot
Umowy:
……
…………………….
…………………a
Podwykonawcom
tj...............................................powierzy wykonanie następujących prac stanowiących przedmiot
Umowy: ……………………………………….
1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania
podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim
samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.
3. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w ZO, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
części do powierzenia podwykonawcom;
1.

wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;
wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
zrezygnować z Podwykonawstwa
Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane
przez podwykonawcę.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających
wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w
Dokumentacji projektowej, Zapytaniu Ofertowym oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo
7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy
zawarli:
1) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem
są roboty budowlane lub
2) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o
podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
wraz z ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
2)
3)
4)
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realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę
uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w
ust. 6,
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana
przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez
Zamawiającego,
6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
Umową dla tych robót,
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy,
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
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jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust.1 Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany w ZO jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości
większej niż 10.000 zł.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9-15.
Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 19,
stosuje się zasady określone w ust. 9-15.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo,
a
także
Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie
na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy
na język polski.
§9. Gwarancja i rękojmia
Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany
zgodnie z Umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał zakładane w Preambule
rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane montażowe w ty także
użyte materiały na okres ....... miesięcy (min. 24 miesięcy - wartość zostanie wpisana po złożeniu
ofert) licząc od daty Protokołu Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach

określonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjątkiem urządzeń, o których
mowa w ust. 4.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem
Gwarancji i wynosi ......................... miesięcy.
1. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ...... miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z
poniższych elementów z zastrzeżeniem, że wymagany minimalny okres gwarancji producenta w
odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji wynosi:
1) moduły fotowoltaiczne: min. ……………. lat
2) falowniki: min. ....................... lat (ilość lat gwarancji zostanie wpisana po złożeniu ofert),
3) konstrukcja nośna instalacji: 10 lat
2. Dokumenty gwarancyjne wystawione przez siebie lub producenta urządzenia - dotyczy modułów
fotowoltaicznych, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej
towaru lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu
określonego w gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.
3. Gwarancja obejmuje, w szczególności:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej
gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak
i powstałych w okresie gwarancji,
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
5. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie
uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy
obciążają wykonawcę.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.
7. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę
„Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń” wraz z wykazem urządzeń, które wymagają
przeglądów serwisowych.
8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą
się różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów
podlegających gwarancji.
10. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić
ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
11. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie,
faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane,
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jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod
nr
tel./faksu
……………………………
lub
adres
poczty
elektronicznej ………………………………………………………………………………………
Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub mailem.
Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty
elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych i uruchomienia instalacji (wraz z
wymianą wadliwych elementów - urządzeń) od momentu zgłoszenia awarii w czasie 96 godzin od
momentu zgłoszenia,
Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godz. 8.00 -15.00 lub
innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę elementów przedmiotu umowy, w
szczególności urządzeń w serwisie Wykonawca zapewni:
1) odbiór na własny koszt wadliwych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń
w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych;
2) dostawę naprawionych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń na własny
koszt w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a
w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od odebrania
elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń z siedziby zamawiającego
3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania
wadliwych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń z siedziby
zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia
nowych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń zastępczych o parametrach
równoważnych z oferowanymi.
Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu
umowy naprawianego w ramach gwarancji pokrywa wykonawca.
Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.
W przypadku stwierdzenia wady ukrytej elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń
Wykonawca zobowiązany jest do uch wymiany na nowe w ciągu 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia tej wady.
W przypadku awarii elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń, która nie została
usunięta w terminie 21 dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów przedmiotu
umowy, w szczególności urządzeń na nowe o parametrach nie gorszych od uszkodzonych.
Wymiana sprzętu na nowy nastąpi najpóźniej w 22 dniu od momentu zgłoszenia.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których
mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia
Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
§10.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych ust. 2 i 3 poniżej, z uwzględnieniem
niżej podanych warunków ich wprowadzenia. Zmiany nieistotnych postanowień Umowy są
dopuszczalne w każdym czasie. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą
obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 ust.1 niniejszej
umowy, w szczególności:
1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
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2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu
na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych,
zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe
– fakt ten musi zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od zaistnienia okoliczności i musi być
potwierdzony przez Zamawiającego.
5) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w
Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego
rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten Wykonawca mus zgłosić
na piśmie w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji i musi być
potwierdzony przez Zamawiającego,
6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich
zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
9) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
11) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w ZO, Dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
12) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz ZO warunków
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
13) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji
projektowej oraz ZO warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
16) nieuzyskania planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
17) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
18) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy,
19) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §12 niniejszej umowy,
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa
w §12 niniejszej umowy.
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
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Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urządzeń i/lub jego wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urządzenia i/lub jego wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje
poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla urządzeń i/lub jego wyposażenia, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy,
zmiany producenta urządzeń i/lub jego wyposażenia, w przypadku wycofania z produkcji
określonego rodzaju urządzenia i/lub jego wyposażenia, niedostępności na rynku urządzenia
i/lub jego wyposażenia wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tego urządzenia i/lub jego wyposażenia, z zastrzeżeniem, iż nowe
wyposażenie będzie zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w
ofercie Wykonawcy,
zmiany producenta urządzenia i/lub jego wyposażenia w przypadku pojawienia się na rynku
urządzeń i/lub jego wyposażenia nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku
Materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
Ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków
finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku:
a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego,
b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami określonymi w
przyjętym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego,
c) wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, wynagrodzenie określone w §8
ust. 1 zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedłożonym przed
podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robót Wykonawcy przysługiwało będzie
wynagrodzenie z tytułu robót już wykonanych oraz materiałów i urządzeń zgromadzonych na
terenie budowy na poczet realizacji robót podlegających ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie
ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń dokonanej na terenie
budowy.
zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie
spowoduje to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.
Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku
informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową.
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów
dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie
w umowie;
15) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane jednocześnie jest mniejsza
od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiana ta nie spowoduje
zmiany charakteru umowy.
W przedstawionych w ust. 2 pkt1-16 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być
szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich
zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa
robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę.
a)

4.

5.

§11. Roboty zamienne
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją
projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w
Dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych
w Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są
spowodowane w szczególności:
1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np.
materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy
3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
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Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu
konieczności (wykonania robót zamiennych) „, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych,
uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy
wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być
jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.
Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4
niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w §6 i §8 Umowy.
W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §4 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego
w §8 ust.1 niniejszej Umowy.
W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości
robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym
kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §8 ust.1 Umowy, zostanie
pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania,
w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/
W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót,
a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczałtowe, o którym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów,
Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena
jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.
Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany
Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
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3)
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stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a
ust. 5 PrBud,
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§12. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego
odpowiedni termin do ich usunięcia;
1) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od
dodatkowego wezwania,
2) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu
zakończenia robót,
3) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej
wierzytelności bez zgody Zamawiającego,
4) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny
ofertowej brutto;
5) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść
majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub
nagrodę:
1) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z
Umową i niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek
działania związanego z Umową i zgodnego z prawem lub Umową,
2) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców,
daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę
lub nagrodę.
6) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
7) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8) w razie konieczności:
a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez Wykonawcę.
4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy
przekracza 30 dni;
1) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni;
2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 60 dni od upływu terminu płatności, z
wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych
3) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni
4) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.
5) Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o
odstąpieniu przez Zamawiającego.
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§13. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
1) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną,
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój
dozór Terenu budowy.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych
na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót
według stanu na dzień odstąpienia.
8. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
9. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku,
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.
11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała
odstąpienie od Umowy.
7.

§14. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a
faktycznym dniem zakończenia robót,
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na
usunięcie wad,
2) Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §10 ust. 17 od przesłanego zgłoszenia,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł brutto za każdą
rozpoczętą godzinę, po czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy czasu reakcji na usunięcie
awarii.
3) Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w §10 ust. 19 pkt 1-2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac
dotychczas wykonanych,
5) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 złotych za każdy
nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,
6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokości 300,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 300,00 złotych za każde naruszenie,
9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% Ceny
ofertowej brutto,
10) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające
powyżej 10 dni w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy
w wykonywaniu robót,
11) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z
Umowy, w szczególności naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad
bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia
kary umownej w wysokości 500,00 złotych polskich, za każde naruszenie stwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy lub protokołem.
Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §17
Umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego (przedmiotowy zapis
będzie miał zastosowanie w przypadku zadeklarowania zatrudnienia w ramach kryterium aspekt
społeczny:
1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę,
wynikającego z §17 ust. 1 pkt 1 Umowy - w wysokości 500,00 zł za każde brakujące ½ etatu
w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup
społecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §17 ust. 1 pkt 1
Umowy.
2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §17 Umowy, w wysokości
350,00 złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na
zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10% Ceny ofertowej brutto. za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót
zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości
500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
1) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone
w §1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów koniecznych do wykonania
Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami
wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych
zobowiązań wynikających z Umowy.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
8)
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10. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.
§15. Wierzytelności
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1, występuje podmiot reprezentujący
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1. dopóki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem
czynności przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne
§16. Sposób komunikowania się Stron
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiającego…………………………………….
2) Wykonawcy.........................................................
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie,
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.
§17. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca będąc osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
uzyska i przekaże Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich
pracowników i współpracowników wykonujących zamówienia, obejmujące:
1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer dyplomów(uprawnień),
c) adres korespondencyjny,
2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i
ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy.
3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych
osobowych.
4) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego lub w formie
papierowej,
5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy ,
6) wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym
personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w

tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych
odpowiadało wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

