Umowa (projekt)
zawarta w dniu ........... 2017r. w Mikołowie pomiędzy:
Ośrodkiem Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże z siedzibą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
366, w imieniu którego działają:
- …………………………..
- …………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.......................................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w
Mikołowie przy ul. Gliwickiej 36”.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodne będzie ze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy
(Formularz Ofertowy z dnia …………….. r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) oraz
warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w Zapytaniu Ofertowym roboty
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zakres wykonywanych prac będzie taki jak określono w niniejszej
Umowie i będzie on zawierać wszystkie elementy, które nie zostały wyszczególnione przez
Zamawiającego, a potrzebne są do tego, by przedmiot zamówienia osiągnął wymagane Umową
parametry techniczne, parametry gwarantowane, charakterystyki ruchowe, zdolność ruchową,
bezpieczeństwo, nawet jeśli takie elementy robót nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie lub
jej załącznikach.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczegółowe uzgodnienie wszystkich wielkości, danych i
informacji dotyczących wzajemnych bezkolizyjnych połączeń, powiązań i współpracy
podstawowych części realizowanego przedmiotu zamówienia z otoczeniem. Docelowym kryterium
tego uzgodnienia powinna być integralność konstrukcyjna i technologiczno-procesowa całej
instalacji z istniejącymi obiektami.
6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością, na której będą prowadzone roboty objęte
niniejszą Umową.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, warunkami ich realizacji
zgodnie z kwotą ryczałtową określoną w §6 ust.2 i nie wnosi zastrzeżeń do żadnego z powyższych.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonanie robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami BHP, etyką zawodową, postanowieniami Umowy
oraz przepisami prawa, a w szczególności zawartymi w:
a) Prawie Budowlanym
b) Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii,
c) przepisach z zakresu BHP i p. poż właściwych dla robót objętych przedmiotem niniejszej
Umowy,
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d) przepisach związanych z ochroną środowiska.
2. Stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane i ustawą o
Wyrobach Budowlanych oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa w Ustawie o
Systemie Oceny Zgodności.
3. Wykorzystania w trakcie Wykonywania przedmiotu Umowy własnych urządzeń.
4. Od dnia protokolarnego udostępnienia terenu budowy, ponoszenia odpowiedzialności za szkody
wyrządzone na terenie obiektu zamawiającego i osobom trzecim.
5. Ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, przy pomocy których lub którym powierzył
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
6. Realizacji Umowy zgodnie z terminem określonym w §4.
7. Uczestniczenia w przejęciu Terenu Budowy i zapoznania się ze wszystkimi uzgodnieniami
podjętymi przez Zamawiającego.
8. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem
p. poż.
9. Zapewniania, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także były wyposażone w wymagane
środki ochrony osobistej, w tym kaski, ubrania ochronne, jak również podstawowe narzędzia.
10. Utrzymania porządku i ładu na Terenie Budowy, właściwej organizacji swojego zaplecza w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
11. Wykonania wszelkich prac zabezpieczających urządzenia przed negatywnymi skutkami ubocznymi
wykonywanych prac, we własnym zakresie i na własny koszt.
12. Niezatrudniania pracowników Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy.
13. Ustala się, że Wykonawca przed złożeniem oferty zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których
będą realizowane roboty, w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego.
14. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę
ubezpieczenia min. 1 milion złotych (słownie złotych: jeden milion), a także NNW swoich
pracowników.
15. Po zakończeniu robót, Wykonawca powinien uporządkować Teren Budowy i przekazać go
Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się najpóźniej na dzień odbioru
robót.
16. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich
informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarne udostępnienie Wykonawcy Terenu Budowy, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia
swobody działania i poruszania się osób wykonujących prace przedmiotem Umowy.
2. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy zasilania w energię elektryczną oraz wodę.
3. Dokonanie protokolarnego odbioru prac wykonanych zgodnie z Umową po sprawdzeniu jego
należytego wykonania.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie
Budowy.
5. W przypadku, gdy prace realizowane będą bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki,
normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją techniczną lub sprzecznie z
postanowieniami Umowy, Zamawiający ma prawo:
a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania prac,
b) odstąpić od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodów, o których mowa w ust.5, Zamawiający
uprawniony będzie do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy
wszelkimi kosztami z nią związanymi.
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§4
1. Termin przekazania Terenu Budowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy w terminie do
dnia ……………… 2018 r.
4. W przypadku zaistnienia nieuniknionego opóźnienia, Wykonawca może wnosić o przesunięcie przez
Zamawiającego terminu ukończenia robót, jednak na okres nie dłuższy niż czas trwania
nieuniknionego opóźnienia. Termin „nieuniknione opóźnienie” oznacza opóźnienie, na które został
narażony Wykonawca i na które nie miał wpływu ani on, ani jego podwykonawcy/dostawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i złożenia poprawnie wypełnionego wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami „Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.” w Tauron Energia.
§5
1. Strony ustaliły, że odbiór robót dokonany zostanie w formie protokolarnej.
2. Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość końcowego odbioru
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni przed przekazaniem instalacji do eksploatacji.
3. Zamawiający w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust.2,
zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru końcowego.
4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się
datę odbioru, stwierdzoną w Protokole Odbioru Końcowego Robót i Przekazania Instalacji do
Eksploatacji.
5. Podstawą zgłoszenia robót do odbioru końcowego jest ich rzeczywiste wykonanie oraz przekazanie
Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii złożonego „Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do
sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.”, potwierdzonego przez Tauron Energia.
§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy, które jest niezmienne
przez cały okres realizacji prac.
2. Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy - zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy – wynosi brutto …………… zł (słownie: …………………………..), kwota netto
……………. zł + podatek …….% VAT w wysokości ………………zł.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres
płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin płatności faktur wynosi 14 dni, licząc od momentu przekazania jej Zamawiającemu.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek wskazany w fakturze. Za dzień
płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Za nieterminową realizację płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§7

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego: ……………….
tel.:.......
2. Osobą reprezentującą Wykonawcę: ………………
tel.:
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§8
1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres ….. lat licząc od daty odbioru
końcowego robót (potwierdzonego pisemnie Protokołem Odbioru Końcowego Robót i Przekazania
Instalacji do Eksploatacji), w tym na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, przy czym
Wykonawca udzieli gwarancji na główne elementy urządzeń, tj.:
a) na falownik fotowoltaiczny Wykonawca udzieli gwarancji na okres ………,
b) na moduł fotowoltaiczny Wykonawca udzieli gwarancji na okres ……………,
wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancji, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji
ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie
Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.
2. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek,
o których mowa w ust.1 w terminie 7 dni od uznania roszczenia Zamawiającego.
3. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie
obiektu lub zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od
momentu powiadomienia.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na
ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§9

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od podpisania niniejszej Umowy wnieść
Zabezpieczenie
Należytego
Wykonania
Umowy,
służące
pokryciu
roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.2 Umowy, tj. kwotę …………. zł (słownie:
……………..), w jednej z form:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
b) poręczeń bankowych,
c) gwarancji bankowych
Nie dopuszcza się wpłaty zabezpieczenia gotówką w kasie Zamawiającego.
2. Przedmiotem zabezpieczenia będzie zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty określonej kwoty w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał bądź prawidłowo nie wykonał zobowiązania określone w
niniejszej Umowie.
3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego bezusterkowym Protokołem Odbioru Końcowego
Robót i Przekazaniem Instalacji do Eksploatacji.
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od Umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o
którym mowa w §6 ust.2 Umowy,
b) za przekroczenie terminu zakończenia realizacji robót, określonego w §4 ust.3 Umowy - w
wysokości 0,3% zł brutto, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót - w wysokości
0,3% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust.2 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wyznaczonej daty, do której Wykonawca zobowiązał się je usunąć.
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w §6
ust.2 Umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 7 dni od daty skutecznego
doręczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, zawierającej żądanie
zapłaty kary.
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4. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych
zobowiązań wynikających z Umowy.
5. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę
z dowolnej należności Wykonawcy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności,
za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o którym mowa w §6 ust.2 umowy.
7. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
8. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu Umowy
wyłączają jedynie zdarzenia sił wyższych, których nie można było przewidzieć i którym nie można
było zapobiec.
9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy.
§11
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego., Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) w których Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 10 dni
roboczych od przekazania Terenu Budowy lub przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej
niż 10 dni roboczych
c) w przypadku ogłoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia,
d) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze
strony Zamawiającego, określającego termin wykonania przedmiotu Umowy, nie wykonuje Umowy,
e) jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami,
przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy i nie reaguje na otrzymane pisemne
wezwanie Zamawiającego do usunięcia takiego naruszenia przez okres dłuższy niż 14 dni,
f) Wykonawca nie złożył Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w sposób zgodny z treścią
§9 ust.1.
2. Odstąpienie od Umowy określone w ust.1 lit. b) – f) nastąpi z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia danej okoliczności
uzasadniającej prawo odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt a.
4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót
zabezpieczających, jeśli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada,
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e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
f) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
• dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
• odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.5 lit.c),
• przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§12
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących
przypadkach:
1. Zamiany są wynikiem wzajemnego porozumienia Stron.
2. Wystąpienia sytuacji niezależnych od żadnej ze Stron Umowy i działania siły wyższej.
§13
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Strony
składającej pozew.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz mające zastosowanie ustawy i przepisy
wykonawcze, w szczególności w zakresie Prawa Budowlanego oraz Odnawialnych Źródeł Energii.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i dla Zamawiającego.
§14
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Formularz ofertowy z dnia ………………..r. (załącznik nr 1)
2. Zapytanie Ofertowe.
3. Kopia dowodu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub w przypadku weksla oryginał.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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