Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

(projekt umowy)
UMOWA NR …….
O ROBOTY BUDOWLANE

Zał. Nr 8 do SWZ

zawarta w dniu …................................. r. w Szydłowcu, pomiędzy:
Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowaną przez:
- Artura Ludwa – Burmistrza Szydłowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwaną dalej „Zamawiającym”
a….............................................................................................................................................................
z siedzibą: …...........................................................................................................................................
reprezentowanym przez
1. …....................................................................
2. …....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
§l
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana urządzeń
grzewczych oraz montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach
realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń
grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montażowych
dotyczących robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz
niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Na zakres w/w zamówienia składają się następujące prace: faza projektowa i faza
wykonawcza.
FAZA PROJEKTOWA
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń na budowę lub
uzyskanie przez Wykonawcę braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót, projekty robót
geologicznych, projekty wykonawcze instalacji, schematy elektryczne, oraz karty
zgłoszeniowe do PSP, wykonanie dokumentacji zgłoszenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na każdą
instalację.
Dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu w wersji drukowanej – 4
egzemplarze oraz wersji elektronicznej – 2 płyty CD w tym: 1 w wersji edytowanej i 1 tylko
do odczytu:
- rysunku – format: dwg i pdf
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- obrazy – format: jpg lub pdf,
- tekst – format doc. i pdf
- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i harmonogramy w format ath i pdf.
Przed przystąpieniem do projektowania należy dokonać wizji lokalnej kotłowni i zapoznać się
z istniejącym układem technologicznym. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji
projektowej z Zamawiającym pod względem zastosowania rozwiązań projektowych
i zastosowanych urządzeń oraz materiałów.
FAZA WYKONAWCZA
Faza wykonawcza obejmować będzie niżej wymienione roboty budowlane i instalacyjne tj.
dostawę i montaż w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną, fabrycznie nowych:
- kotłów na biomasę – 8 szt.
- kotłów gazowych – 16 szt.
- dwufunkcyjnych kotłów gazowych – 2 szt.
- kotła elektrycznego – 1 szt.
- gruntowych pomp ciepła – 7 szt.
- pomp ciepła powietrze-woda – 11 szt.
- instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do montażu na dachach
budynków – 27 szt.
- instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do
montażu na dachu budynku – 6 szt.
Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać n/w
roboty budowlane i instalacyjne:
1.2 Demontaż istniejących źródeł ciepła (kotłów) oraz zasobników c.w.u.. Zdemontowane
kotły i zasobniki c.w.u. pozostają w dyspozycji właściciela obiektu.
1.3 Podłączenie kotłów, pomp ciepła i zasobników do istniejących instalacji C.O. i c.w.u.
1.4 Wykonanie montażu czopucha do komina.
1.5 Podłączenie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych do
istniejących instalacji elektrycznych i c.w.u.
1.6 Montaż pomp obiegowych, układów sterująco – regulujących, zasobników i zabezpieczeń
instalacji.
1.7 Wykonanie niezbędnych otworów, przejść instalacji przez przegrody i przepustów
montażowych w celu montażu urządzeń wraz z uszczelnieniem i wykończeniem otworów,
przejść przez przegrody i przepustów montażowych po wykonaniu robót.
1.8 Ułożenie tras kablowych, uziemienia.
1.9 Montaż rozdzielnic na potrzeby fotowoltaiki.
1.10 Konfigurację wszystkich urządzeń, połączenie z siecią internetową użytkownika
a w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika
wymogiem jest wyposażenie użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się
z siecią internetową.
1.11 Montaż grupy pompowej, czujników temperatury.
1.12 Montaż kanałów powietrznych.
1.13 Montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem
c.w.u.
1.14 Montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematów technologicznych.
1.15 Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji.
1.16 Napełnienie i uruchomienie instalacji.
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1.17 Wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, C.O. i elektrycznych
niezbędnych do połączenia istniejących instalacji z projektowanym systemem.
1.18 Wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji.
1.19 Odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów
konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu
instalacji.
1.20 Przeszkolenie użytkowników co do zasady prawidłowej eksploatacji zamontowanych
urządzeń oraz przekazanie użytkownikom szczegółowych instrukcji obsługi.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia
określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby w trakcie prowadzenia robót budowlano montażowych
Wykonawca zapewnił prawidłowe funkcjonowanie istniejących budynków.
3. Do rozpoczęcia robót budowlanych i montażu instalacji będzie można przystąpić po
opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę,
zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień,
pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeżeli będą wymagane prawem). Wykonanie wszystkich
robót budowlanych i montażowych wymagane jest w oparciu o powstałą dokumentację
projektową, warunkami właściwych organów i instytucji, niniejszą SWZ oraz zawartą
umowę.
§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamówienia:
a) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu
harmonogram rzeczowo – finansowy określający prace projektowe i roboty budowlano
montażowe.
b) Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem w terminie 8
miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany opracowywać dokumentację sukcesywnie przed
wykonaniem dostawy i montażu kotłów, pamp i instalacji.
3. Terminy wykonania poszczególnych prac projektowych oraz robót budowlanych wskazane
będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2.
§3
OBOWIĄZKI STRON

Zamawiający zobowiązuje się do:
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
Dokonania odbioru robót po ich zakończeniu,
Zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy,
4) Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
1.
1)
2)
3)
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2.

1)

2)

3)

4)

5)

niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
w szczególności zobowiązany jest do:
Wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej działalności, zgodnie z opisem określonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz z należytą starannością, zasadami
sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (w tym przepisami BHP i p.poż. oraz przepisami ochrony środowiska)
i normami, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351) – zwanej dalej Prawem budowlanym,
zgodnie z niniejszą umową, ze złożoną ofertą, warunkami Zamówienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie
mogą wykraczać poza przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiązuję się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym,
w szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umożliwienia mu sprawowania
bieżącej kontroli realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich
nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć
jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą
Umową.
Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiającego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omówienia zagadnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjować takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego,
b) uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków, opinii i innych dokumentów
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
c) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przedmiarów robót, kosztorysu
inwestorskiego oraz innych opracowań wyszczególnionych w PFU oraz SWZ,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robót budowlano montażowych w oparciu o dokumentację projektową,
f) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
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h) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru robót
ulegających zakryciu,
i) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
j) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych, oraz pozostałymi dokumentami nie
wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego i zgłoszenie
przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
k) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru
budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz
innym pracownikom Zamawiającego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu
budowy) do czasu jego końcowego odbioru;
8) Utrzymania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód komunikacyjnych,
usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w wyniku
wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające
przyjęcie odpadów do składowiska i dokonanie stosownych opłat;
9) Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których
Wykonawca korzystał przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich właścicielom
lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym;
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
4. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące roboty
budowlane:
1) ……………………….
2) ……………………….
5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej
umowy zamierzał zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest on obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub prace projektowe, zgłosi
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub prace projektowe:
1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;
3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
zamawiającym a wykonawcą.
8. Niezgłoszenie
pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub prace projektowe, w
terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, prace
projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zgłosi pisemny sprzeciw pod rygorem nieważności do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 7.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu braku
lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczególności Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie
zobowiązania, jakie mogą powstać w związku z brakiem lub nieterminową zapłatą
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia
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jakichkolwiek wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek
naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w tym w
szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych, koszty obsługi
księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami. Wykonawca zapewnia, że
podwykonawcy zobowiążą się do terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom oraz będzie
podejmował wszelkie niezbędne działania zmierzające do wyegzekwowania tego
zobowiązania.
§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę wszelkich osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób:
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów
budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane
powyżej. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest
w szczególności do żądania:
 oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
 innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1. Sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
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5. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma
prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na
przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych. Osoba/y, która/e takiej zgody nie
wyrażą/ją nie może/mogą brać udziału w wykonywaniu zamówienia.
§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w łącznej
wysokości:
..................................................................... zł brutto
(słownie złotych: ............................................................................................................... brutto)
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,
który na datę złożenia oferty wynosi: ………….…. %.
w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej ……………………………………………… zł brutto
(słownie złotych: ............................................................................................................... brutto)
za roboty budowlano montażowe ………………………………..…………………… zł brutto)

(słownie złotych: ............................................................................................................. brutto)
2. Ceny za poszczególne elementy zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do
umowy. Będą one stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy stronami w przypadku
odstąpienia od umowy oraz szacowania wartości robót zaniechanych
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, obejmujące
w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty
przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót,
utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, obsługę serwisową
zamontowanych urządzeń itp.
§6
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej i faktury końcowej w siedzibie
Zamawiającego przez Wykonawcę na Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej faktury częściowej do wysokości 50%
wynagrodzenia umownego (w tym koszt dokumentacji projektowej),
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za dokumentację projektową oraz roboty
budowlane jest protokół odbioru częściowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
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Inspektora nadzoru.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru
końcowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokół odbioru końcowego robót może zostać podpisany, jeżeli wszystkie elementy są
zakończone.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP …………… i jest
uprawniony do wystawiania faktur.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.
8. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób
elektroniczny za pośrednictwem platformy, a Zamawiający jest zobowiązany do ich
odbierania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).
9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
10. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy
przez podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawców,
zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:
1) wykonawca składając fakturę częściową za roboty, które ujmują również zakres robót
wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału
należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokole
odbioru robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego,
Kierownika budowy, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę,
2) w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, złoży potwierdzenia przelewów
dokonanych na konta Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający
wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia
na roboty budowlane.
4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, dotyczy wyłącznie należności
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powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.
5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający:
- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .
2. Zamawiający może odstąpić w całości lub w zakresie niewykonanej części od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, w szczególności w sytuacji gdy
Wykonawca:
a) zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystąpił do realizacji robót objętych niniejszą umową w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowę i przekazania terenu budowy,
c) narusza postanowienia umowy związane z obowiązkiem zatrudnienia osób na umowę o
pracę – uprawnienie do odstąpienia aktualizuje się w przypadku stwierdzenia drugiego i
kolejnego naruszenia w tym zakresie,
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości,
niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru powinien
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ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, zaplecza budowy i budowli
tymczasowych.
5. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba
że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas
Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. Termin na odstąpienie w sytuacji
określonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia następnego po upływie 14 dni od wprowadzenia
na budowę i przekazania terenu budowy. Termin na odstąpienie w sytuacji określonej w ust. 1
pkt c) liczony jest odrębnie w odniesieniu do każdego naruszenia obowiązków, z
uwzględnieniem zdania 1 niniejszego ustępu.
7. Strony ustalają, że odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc.
§8
ODBIORY
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót
2.
3.

4.
5.

6.

7.

zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą
termin odbioru lub powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny.
Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa powyżej Inspektor nadzoru
będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót w celu
zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru, z uwzględnieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 13 umowy.
Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót
budowlano montażowych składających się na przedmiot umowy, na podstawie zgłoszenia
przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio
Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w
próbach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczególności dokumentację powykonawczą, dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych,
protokoły z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów, oświadczenie kierownika budowy
o zakończeniu realizacji robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
dokument potwierdzający, że elementy azbestowe pochodzące z rozbiórki zostały złożone
na właściwych składowiskach odpadów niebezpiecznych. Wykonawca złoży w siedzibie
Zamawiającego w/w dokumenty nie później niż 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków w przedłożonej
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8.

9.

10.
11.

dokumentacji i braku ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
czynności odbiorowe zostaną wstrzymane do momentu otrzymania pełnej dokumentacji.
Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich
odbioru. W przypadku, gdy dokumentacja przedłożona przez Wykonawcę jest
niekompletna lub wadliwa termin ten liczony jest od dnia przedłożenia prawidłowej i
kompletnej dokumentacji.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z
powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający
może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót,
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu
zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót. Protokół ten
stanowi podstawę wystawienia faktury za ostatnią wykonaną część przedmiotu umowy.
§9
RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości
i rękojmi na okres …......... miesięcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wydajności:
a) 10 lat gwarancji na 92% wydajności w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych,
b) 25 lat gwarancji na 83% wydajności w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych,
c) 10 lat gwarancji produktowej na panele fotowoltaiczne,
poczynając od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
3. Wykonawca będzie pełnił obsługę serwisową zamontowanych urządzeń przez okres
………. miesięcy.
4. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej
wady z osobna należy do Zamawiającego.
6. Szczegółowe zasady gwarancji określa Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr. 3 do
umowy.
7. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość
gwarancji producenta.
8. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie bezpłatnie wady wykonanych prac,
które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za
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wady w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje
obowiązków wynikających z gwarancji jakości we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi w odniesieniu do
stwierdzonej wady, w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia.
Terminy usunięcia wad sprecyzowane zostały w Karcie gwarancji.
9. Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiający w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady w ramach
gwarancji jakości może zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów
realizacji zlecenia usunięcia wady w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty
wystawionego przez Zamawiającego.
11. Zawiadamiając o stwierdzonej wadzie Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy termin
technicznie uzasadniony na jej usunięcie. Okres gwarancji jakości za wady, ulega
przedłużeniu o czas usunięcia każdej wady.
12. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w przed upływem okresu gwarancji dokonają
przeglądu technicznego przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Dokładny termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym
zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są
wiążące dla Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez
względu na koszty z tym związane.
Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary
umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin
zakończenia robót określono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),
b) Za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek/wad,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5
ust. 1,
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d) Za

brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000 zł. - w każdym
stwierdzonym przypadku,
e) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000 zł w
każdym stwierdzonym przypadku,
f) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000 zł w każdym stwierdzonym
przypadku,
g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w §3 ust. 14 w wysokości 3.000 zł. w każdym stwierdzonym przypadku,
h) Za nie wywiązanie się z obowiązków, o których mowa w §4, Wykonawca jest
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 2.000 zł. w każdym
stwierdzonym przypadku,
i) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
2.000 zł. w każdym stwierdzonym przypadku.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1.
2. Strony będą sumować kary umowne za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli odstąpienie dotyczy tylko niewykonanej
części umowy, a kara za zwłokę dochodzona będzie wyłącznie co do wykonanej części
umowy, nieobjętej odstąpieniem. W takim przypadku za odstąpienie od umowy w części z
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność kary umowne naliczane będą w
wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto za zakres robót od, którego odstąpiono.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar
umownych.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umową, chociażby Zamawiający
mógł je stwierdzić w trakcie realizacji robót i przy odbiorze robót.
7. Zapłata naliczonych kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zapłaty.
8. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia
brutto określonego w §5 ust. 1.
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§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. …........................ zł (słownie:
...................................................) w formie …...............................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach
określonych w art. 453 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady.
5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Uprawnienie
Zamawiającego do dokonania wypłaty o której mowa powyżej, musi wprost wynikać z treści
dokumentu zabezpieczenia.
§ 12
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
Pan/i/ ……………………………………… nr uprawnień …………….
Pan/i/ ……………………………………… nr uprawnień …………….
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:
Pan/i/ ……………………………………… nr uprawnień ……………..
Pan/i/ ……………………………………… nr uprawnień …………….
3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.
4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby może nastąpić
za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone
w opisie warunków udziału w postępowaniu.

15

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

§ 13
HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY

1. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowego, uwzględniający terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
stanie się obowiązującym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą zgody
Zamawiającego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe jak i roboty budowlano montażowe
stanowiące przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót
składających na przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powołać się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych
pozycji harmonogramu.
6. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić zgodę.
§ 14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robót budowlanych
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne
brutto wynikające z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obowiązywać przez cały okres realizacji
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia,
będzie zobowiązany na 7 dni przed utartą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres
kolejny.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy,
Zamawiający może odstąpić odmowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym
ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi
konieczności
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do
wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
5. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
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przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o której mowa ust. 1.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa powyżej,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.
§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie wynikającym z art. 455 ustawy Pzp oraz w następujących przypadkach:
Istotne zmiany do umowy mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania zamówienia:
a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy (wydłużenie terminu nie
może być dłuższe niż okres konieczny do realizacji w/w robót),
b) gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie
sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie
powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu,
c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” tj.
- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnętrznym w stosunku do człowieka
- zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,
- zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec lub wymogów środowiskowych, lub
uwarunkowań prawnych i administracyjnych,
d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie
robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne
typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia
zmiany umowy,
e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych
przeszkód (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, działania osób trzecich itp.),
f) w przypadku niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur
prawnych, administracyjnych, działań gestorów sieci itp.
Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio
okresowi w jakim wystąpiły określone powyżej zdarzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
§ 16
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

3.
4.

Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z chwilą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy w sposób określony w § 6
ust. 2 Projektant przenosi na Zamawiającego w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osób trzecich całość autorskich praw majątkowych do wykonanej w ramach
realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania i rozporządzania
ww. dokumentacją, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Projektant udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez
Zamawiającego lub osobę trzecią.
Zamawiający mocą niniejszej umowy nabywa również prawo do korzystania
i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Projektant oświadcza, że przedmiot umowy nie jest, ani nie będzie obciążony żadnymi
prawami, ani roszczeniami osób trzecich.
Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Projektanta za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji, określonych w niniejszym paragrafie.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły
do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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§ 18
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydłowiec przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydłowiec jest Burmistrz
Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1,
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejski w Szydłowcu, 26-500
Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Głogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z wykonaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej
umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczególnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.
7. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji
obowiązków wynikających z zawartej umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przysługuje Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 19
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralnymi załączniki niniejszej umowy są:
1) Program funkcjonalno - użytkowy,
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy,
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3) Karta gwarancyjna,
4) Oferta Wykonawcy z załącznikiem cenowym
5) Dokumentacja projektowa,
6) SWZ.

Wykonawca

Zamawiający

........................................................................

........................................................................
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Załącznik nr 3 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancji jakości
określająca uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
Przedmiot gwarancji: Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła, instalacji
fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy
Szydłowiec” „Znak sprawy: FSiSR.271.9.2022
1. Zamawiający jako uprawniony: Gmina Szydłowiec 26-500 Szydłowiec, Pl. Rynek
Wielki 1
2. Wykonawca jako Gwarant ........................................................................
3. Umowa nr …………. 2022 z dnia .................................................
4. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem
gwarancji.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Data bezusterkowego odbioru końcowego: dzień...........miesiąc ...........rok
6. Ogólne warunki gwarancji jakości:
a) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot
gwarancji, został wykonany zgodnie z umową, dokumentacja projektową, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi, oraz innymi
dokumentami będącymi częścią umowy.
b) Wykonawca gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego
przedmiotu gwarancji,
c) Okres gwarancji wynosi: (………………………….. miesięcy) od dnia spisania
protokołu odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem gwarancji z tym, że na
panele fotowoltaiczne Gwarant udziela – minimum 10 lat na 92% wydajności,
minimum 25 lat na 83% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,
oraz gwarancji produktowej na panele minimum 10 lat.
d) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje
przedłużony o okres od jej zgłoszenia do momentu jej skutecznego usunięcia,
e) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,
f) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a. siły wyższej,

21

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

b. szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta)
g) Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu
zamówienia z tytułu rękojmi.
7. Obowiązki Wykonawcy (Gwaranta):
1) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych
przez Zamawiającego lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w okresie
trwania gwarancji.
2) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji nie może być
dłuższy niż 48 godzin. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia
awarii do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej awarii.
3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia,
jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
4) Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.
5) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn konieczności
zmiany tego terminu. Do czasu usunięcia awarii, wady Wykonawca zapewni na własny
koszt zastępcze urządzenie o parametrach i konfiguracji co najmniej takich samych jak
naprawiane.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy.
1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty, które
spowodował w trakcie prac nad usuwaniem wad lub wykonywania swoich zobowiązań
zawartych w umowie lub Karcie gwarancji.
2) Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

jakości,

ponosi

3) Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn
zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z jego działaniem
lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń
spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez
nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
4) Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian
kolorystyki elementów zestawu solarnego i instalacji PV, wycieków płynu z kolektora,
nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w
miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu – zawsze uruchamiają
gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.
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5) Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji
Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający GwarantaWykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
10. Obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu
kwalifikacji zgłoszonych wad przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia.
11. Przegląd gwarancyjny
1) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła
komisję odbioru pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele
Zamawiającego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). Komisja dokona oceny
stanu technicznego. Komisja wskaże ewentualne usterki i ustali termin na ich usunięcie.
2) Datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający
(Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
3) Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo powiadomiony o terminie przeglądu
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie powodowało żadnych
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
przeglądową.
4) Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w
co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego)
i Wykonawcy ( Gwaranta).
12. Zasady porozumiewania się Stron
 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego)
powiadamia wyznaczonego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta)
telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany
jest potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na piśmie lub e-mailem oraz
określić sposób i czas usunięcia wady i awarii przy uwzględnieniu terminów
wskazanych w ust. 8 pkt.2 niniejszej Karty gwarancji.
 Wykonawca (Gwarant) wyznaczy do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego
przynajmniej dwie osoby oraz przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego
numer/ - y telefonu/-ów i adres/-y mailowe do kontaktu w sprawie awarii i wad.
 Potwierdzenie zgłoszenia dokonywane jest mailem na adres osoby/osób
upoważnionych do dokonywania zgłoszeń przez Zamawiającego. Za skuteczne uznaje
się powiadomienie Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie, jeśli Zamawiający
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(Uprawniony) ma zwrotne potwierdzenie przesłania e-maila na wskazany adres
kontaktowy Wykonawcy.
 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
przesłanej na adres Zamawiającego i Wykonawcy.
 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 2) i 4) strony zobowiązane
są informować niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, nie później jednak niż 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doręczoną.
 Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w
spisanym z użytkownikiem zestawu solarnego lub instalacji PV protokole. Protokół
podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:
1) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
2) rodzaj wady, awarii lub usterki,
3) adres lokalizacji zestawu solarnego lub instalacji PV,
4) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.
 Informację o usunięciu wady, awarii lub usterki Gwarant-Wykonawca przesyła na
adres e-mail do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty jej usunięcia.
 W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się
powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt GwarantaWykonawcy.
 Na czas wymiany Gwarant-Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.
13. Postanowienia końcowe.
1) Warunki gwarancyjne opisane w dokumentach gwarancyjnych urządzeń nie mogą być
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikającymi z umowy i z tej Karty
gwarancyjnej, chyba że warunki gwarancji opisane dokumentach gwarancyjnych są
korzystniejsze dla Zamawiającego.
2) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w ust. 4.
4) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

24

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wykonawca (Gwarant)

...........................................................

Zamawiający ( Uprawniony)

…………………………………………..
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