Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 10 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA NR ..........
zawarta w dniu ….…........ 2019 r. pomiędzy:
Gminą Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Daniela Koładę – Wójta Gminy,
a ..................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 24.08.2018 r. , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do
umowy,
2) ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,
3) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym po opracowaniu załącznik nr 3 do
umowy,
4) Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
3. Zamówienie, o którym mowa w § 1 ust 1 obejmuje:
Sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie
60 kpl. zestawów fotowoltaicznych, 10 kotłów na biomasę oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych.
4. Łącznie projekt obejmuje montaż następujących instalacji:
10 szt. - kotły na biomasę 24 kW
4 kpl. - kolektory słoneczne (1,6) z zasobnikiem 250 l
10 kpl. - kolektory słoneczne (2,4) z zasobnikiem 350 l
1 kpl. - kolektory słoneczne (3,2) z zasobnikiem 450 l
19 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 2,1 kWp
20 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 3 kWp
21 kpl. - instalacje fotowoltaiczne – 4,2 kWp
5. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
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a) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków
technicznych, zgłoszeń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji
prac budowlanych.
b) Uzyskanie map do celów projektowych / uzyskanie map do celów lokalizacyjnych – jeżeli
specyfikacja instalacji tego wymaga.
c) Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej budowę
instalacji związanej z wykonaniem w/w zadania oraz robót towarzyszących koniecznych do
wykonania,
d) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót – jeśli specyfika
instalacji tego wymaga.
e) Wykonanie montażu instalacji w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
f) Wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń.
g) Przygotowanie
niezbędnej
dokumentacji
powykonawczej
oraz
przygotowanie
i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie
dwukierunkowych liczników energii elektrycznej.
h) Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń
w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji papierowej
instrukcji obsługi i eksploatacji.
i) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego.
j) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą:
a) Wymaga się złożenia 2 kompletnych egzemplarzy projektów u Zamawiającego,
b) Każdy projekt powinien zawierać: niezbędne pozwolenie/zgłoszenie, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiar robót,
c) Projekty powinny być skompletowane, spięte w segregatorach i złożone na potrzeby
Zamawiającego w dwóch egz.,
d) Wszelkie dokumenty powinny być złożone również na płycie CD w formacie pdf
i przekazane Zamawiającemu w jednym egz.
Dokumentacja projektowa, będąca podstawą uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę
(jeżeli konieczne), wykonana będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, a w
szczególności:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1935)
Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do
użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami prawa i normami.
Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami BHP,
organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę planem
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową.
Wykonawca oświadcza, iż:
a. Prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz
posiada doświadczenie, doświadczoną kadrę menedżerską, możliwości i niezbędną
wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych umowy a także wykazuje płynność
finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań
finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do
wykonania robót i w związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą Umowę.
b. Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń
i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Normami,
w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu Umowy, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we własnym zakresie tj. własnym
transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiający informuje, że w celu realizacji inwestycji powołał Inżyniera Kontraktu, który w
imieniu Zamawiającego będzie odpowiedzialny za zarządzanie inwestycją i zapewnienie nadzoru
inwestorskiego.
§2
Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załącznikach do umowy, o których mowa
w § 1 ust. 2
Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować, jako integralną część umowy,
a także, jako dokumenty wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności
między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do
ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Nagłówki umieszczone w tekście umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na
interpretacje umowy.
W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidłowego zakończenia inwestycji, zgodnie
z przepisami ppoż. i BHP.
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Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty związane z wykonaniem zamówienia oraz
nie będzie wnosił żadnych roszczeń z powodu nieprawidłowego oszacowania wartości swojej
oferty.
Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujęcie rozwiązań projektowych i wykonawczych
gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie sprzętu objętego przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy w terminach
określonych w § 3 umowy, z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej
jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1276 ze zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych
umową.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zapewni niezbędny sprzęt
w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materiały i urządzenia, użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu
umowy powinny spełniać:
1) wszelkie wymogi co do jakości przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1276 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570);
Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać, w
stosunku do wskazanych materiałów, dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i
stosowania w budownictwie. Dokumenty zostaną przekazane w formie wniosków materiałowych
przedłożonych na wzorze przekazanym przez Inspektora Nadzoru
Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechanie
osób, za pomocą których Wykonawca realizuje umowę, w tym za personel, urządzenia, sprzęt
i materiały Wykonawcy znajdujące się i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urządzenia, sprzęt i materiały.
Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo –
terminowy wykonania przedmiotu umowy jak również jego aktualizacji na żądanie
Zmawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania do akceptacji
przez Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Harmonogram o którym mowa w ust. 10 zawierał będzie również ceny jednostkowe
poszczególnych instalacji.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający informuje iż projekt pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł
odnawialnych na terenie gminy Rogów”. Współfinansowany jest ze środków pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,
poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.
§3
Terminy

1.

Realizacja prac, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w dwóch etapach:
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1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej: 5 tygodni od dnia podpisania
umowy (ETAP I)
2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową
do dnia 15.10.2019 r. (ETAP II)
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować Inwestycję zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
o którym mowa w §2 pkt 10.
3. Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót montażowych i dopełnieniu
formalności (zgłoszenie instalacji do sieci) potwierdzonych gotowością do odbioru końcowego
inwestycji.
4. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi ……. miesiące, zgodnie z okresem
zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,
zgodnie z okresem
zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt 6.2. Okres gwarancji na
montaż i urządzenia rozpoczyna się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór
końcowy robót (potwierdzony zgłoszeniem instalacji do sieci) z wyłączeniem elementów, w
których w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementów okres
rękojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu usunięcia Wad.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………./100),
w tym podatek VAT w wysokości ………………. zł, w tym:
Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość zamówienia,
zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ramach inwestycji
pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie
gminy Rogów”.
Należność, o której mowa w ust. 1, wypłacana będzie na podstawie faktury
końcowej tj. po podpisaniu odbioru końcowego.
Za gotowość do odbioru końcowego rozumie się zainstalowanie wszystkich instalacji w ramach
realizowanego zadania i zgłoszenie wszystkich instalacji do sieci energetycznej.
Łączne Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie za
wykonanie całego Przedmiotu Umowy, tj. dokumentacji projektowej, dostawa i montaż
wszystkich zaplanowanych instalacji w ramach zamówienia jak również innych prac niezbędnych
do osiągnięcia celu Umowy. Ponadto Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty potrzebne
do należytego wykonania umowy, w tym utrzymanie czystości i porządku, koszty finansowe,
koszty obsługi gwarancyjnej, ubezpieczeń i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z odrębnie zawartymi umowami lub porozumieniami.
Wobec tego Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zwiększenia Wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1 z powołaniem się na jakiekolwiek koszty realizacji Umowy.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez
strony umowy.

5

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Należności Wykonawcy wynikająca z faktury końcowej płatna będzie przez Zamawiającego,
przelewem na konto Wykonawcy w …………… nr ……………………….., w terminie do 30 dni
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, z zastrzeżeniem ust.
9. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiającego faktury korygującej.
9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą należnego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dowody zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie dokonania i zrealizowania
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
wskazany w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub pokwitowanie zapłaty
gotówkowej podpisane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę).Za datę zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby
trzecie.
11. W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o którym mowa w ust.8 jest on
obowiązany do powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.
12. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć kosztów prac,
albo koszty okazały się większe niż przewidywał.
8.

§5
Obowiązki Wykonawcy
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, Programem funkcjonalnoużytkowym, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;
Wykonawca ma obowiązek stosować się do zaleceń wytycznych i wymagań stawianych przez
Inżyniera Kontraktu.
Strony zgodnie oświadczają, iż przed przystąpieniem do projektowania projektanci branżowi
zobowiązani są przeprowadzić wizję lokalną na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji
lokalnej zostanie potwierdzone poprzez złożenie podpisów na liście obecności przygotowanej
przez Zamawiającego.
Przekazanie do akceptacji Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu przed przystąpieniem do robót
sporządzonych projektów i wprowadzenie zgłoszonych uwag.
Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z należytą starannością;
Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz
miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;
6
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7.

8.
9.

10.

11.
a)
b)
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

Zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami
i przepisami BHP i przeciwpożarowymi;
Zapewnienie niezbędnego nadzoru kierowników robót branżowych wskazanych w §6 umowy nad
realizacją robót budowlanych,
Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane powinny
posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robót;
Stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom jakościowym
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy –
Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
Ponoszenie odpowiedzialności:
za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy.
Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy
oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;
Uporządkowanie terenu budowy, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od zakończenia
robót, w tym usunięcie wszelkich materiałów pochodzących z demontażu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadającego się do użytkowania. W przypadku nie uporządkowania terenu
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych;
Dysponowanie kadrą pracowniczą posiadającą aktualne zaświadczenia lekarskie bez
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoż;
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez cały okres trwania umowy,
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
za szkody wyrządzone na osobie, mieniu osób trzecich, na kwotę nie mniejszą niż:
……………………….. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7 dni
przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC,
potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie
robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, lub
odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z tego powodu traktuje się jako odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej w formie uzgodnionej z Inżynierem
Kontraktu oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków
zgłoszenie instalacji do sieci.
Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników montowanych urządzeń
w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji papierowej
instrukcji obsługi i eksploatacji.
Podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół
terenu budowy w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
7
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19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
a)

b)

c)

d)

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc
przed zanieczyszczeniem;
Usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
Zapewnienie na własny koszt załadunku i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych przez siebie robót i materiałów
przeznaczonych do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiałach Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający
zgodność robót i materiałów z odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi
przepisami prawa;
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczeń
i terenów.
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchów pojazdów.
Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
Ponoszenie odpowiedzialności za:
zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół
samochodów wyjeżdżających z placu budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich
zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na placu budowy i poza nim związanych z realizacją robót
przez Wykonawcę;
uszkodzenie przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia na terenie działki i w jej pobliżu.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powyższego uzbrojenia przed działaniem
czynników związanych z realizacją robót.
utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco
(zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami)
zbędnych
materiałów
budowlanych
i innych odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz substancji łatwopalnych, do
końca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe
utrzymanie budowy, porządek, urządzenia wspólne zabezpieczające higienę i bezpieczeństwo
budowy, czystość, bezpieczeństwo i ogólny nadzór nad składowanymi materiałami, otoczeniem
oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarządzeniami, przepisami policji drogowej, bhp
oraz innymi. Powyższe obowiązki nie są ograniczone.
zniszczenia i szkody powstałe na terenach zajętych czasowo przez Wykonawcę dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić tereny zajęte czasowo
do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkód związanych
8

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

e)

f)

28.
29.

30.
31.
32.

z realizacją robót przez Wykonawcę na terenach sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania
się do powyższego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót.
prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, konstrukcji,
rusztowań itp. Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
wszystkich podmiotów wykonujących prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.
szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezpośrednio przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej
odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą
Oprócz zapisów zawartych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przejmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których
zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak za
własne działania, uchybienia lub zaniechanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w materiałach spowodowane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub
zaniechaniem na zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy.
§6
Osoby do kontaktów

1.
2.
3.
4.
5.

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest
…………………….
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie
…………………., Nr Uprawnień …………………..
Wykonawca ustanawia Kierownika robót w branży elektrycznej w osobie ………….,
Nr Uprawnień ……………….
Wykonawca ustanawia Kierownika robót w branży sanitarnej w osobie …………………………,
Nr Uprawnień ………………
Powołanie i zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust. od 2 do 4
nie wymagają pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.
§7
Gwarancja

1.

Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości robót budowlanych i zamontowane urządzenia
wynosi ……….. zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym w pkt 6.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się w dniu
następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót po zsynchronizowaniu instalacji
9
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

fotowoltaicznej z siecią, z wyłączeniem elementów, w których w protokole odbioru
warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementów okres rękojmi i gwarancji biegnie
od daty podpisania protokołu usunięcia Wad.
W okresie pomiędzy dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru poszczególnych
Instalacji i protokołu Odbioru Końcowego a pierwszym dniem okresu gwarancji Wykonawca jest
zobowiązany do usuwania wszelkich awarii, błędów i usterek wykrytych przez użytkowników
i Zamawiającego, uniemożliwiających korzystanie z instalacji na zasadach określonych w OPZ
i PFU.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić Kartę gwarancyjną, na każdą wykonaną Instalację
podlegającą procedurze Odbioru i przekazać Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu
Odbioru (za pośrednictwem Inspektora Nadzoru), jako swoje pisemne zobowiązanie do realizacji
obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zasady eksploatacji i konserwacji Instalacji będącej przedmiotem gwarancji zostaną określone
w opracowanej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu instrukcji użytkowania
i eksploatacji Instalacji. Zasady te mają wynikać z przepisów prawa oraz zasad prawidłowej
gospodarki, w szczególności nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad
określonych przez producentów Urządzeń i materiałów wchodzących w skład Instalacji objętych
gwarancją. Elementem instrukcji użytkowania i eksploatacji Instalacji ma być wykaz Urządzeń
zamontowanych w ramach wykonanej Instalacji.
Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania gwarancji jakości nie dojdzie do uszkodzenia
Instalacji oraz jej elementów w związku ze stanami postojowymi związanymi z zanikiem energii
elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyżej opisanych stanów postojowych,
Zamawiający nie utraci gwarancji jakości.
Zamawiający lub Użytkownik w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady jest uprawniony
do zgłaszania powstałych wad. Zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki można dokonać
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Adresy, w tym do obsługi
zgłoszeń elektronicznych oraz dedykowany numer telefonu należy wskazać w Karcie
gwarancyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi
za wady i utrzymanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgłoszeń zdarzeń
objętych gwarancją i rękojmią, o których mowa w ust. 6, przez cały okres gwarancji jakości.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych 7 dni w tygodniu
również w dni świąteczne przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy w godz. od 7:00 do
21:00. W pozostałym czasie Wykonawca zapewni możliwość rejestracji zgłoszeń telefonicznych.
Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:
1) czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie sposobu
usunięcia wady lub usterki podczas bezpośredniej obecności w Lokalizacji Instalacji – do 2 dni od
momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidłowości w działaniu Instalacji),
2) usunięcie wady lub usterki – do 7 dni od momentu zgłoszenia.
Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie
określonym w ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie traktowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
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10. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania
wynikającego z gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub nieuznania zgłoszenia, Zamawiający
może zlecić usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawnień wynikających z gwarancji. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności
z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego
koszt.
12. Usunięcie wad, pod rygorem nieważności, powinno być potwierdzone protokołem usunięcia wad
lub usterek, podpisanym przez Wykonawcę Zamawiającego
13. Zgłoszenie wad lub usterek, których termin usunięcia wykracza poza datę ważności gwarancji,
powoduje wydłużenie okresu gwarancji jakości o okres od momentu zgłoszenia wad lub usterek
do momentu ich skutecznego usunięcia.
14. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, z winy
Zamawiającego.
§8
Podwykonawcy
1.

2.

3.
4.

Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres przedmiotu umowy: całość,
a
Podwykonawcom
powierzy
wykonanie
następującego
zakresu
przedmiotu
umowy:…………………………
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
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 usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 7 ust. 4 będzie następować w
częściach, na podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw bądź 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, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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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 musi wykazać się posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doświadczenia, personelu i sprzętu, gwarantującymi prawidłowe wykonanie
podzlecanej części umowy proporcjonalnie do wymagań stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,
7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo.
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 kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilościowym i wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
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.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 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. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 7,
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.7,
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,
5)

5.

6.
7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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. 8 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 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o 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.
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. 9.
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 jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym
wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości
większej niż 50.000 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.
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17. 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.
18. 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. 7 – 15.
19. 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.
20. 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.
21. 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
Wynagrodzenie Podwykonawcy
1.

2.

3.
4.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub z którymi 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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć 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
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.)
§ 10
Kary umowne

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawca oświadcza że zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy w przypadku odstąpienia przez stronę od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub niewykonania przedmiotu zamówienia
w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy.
zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy skutkującej niewykonaniem zaplanowanych na dany
kwartał (kalendarzowy) w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo- Terminowym
u Zamawiającego ilości Instalacji w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru Instalacji lub
stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 500,00 zł za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad lub usterek.
za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad
w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek.
w przypadku braku realizacji obowiązków wskazanych w § 5 karę w wysokości 1000 zł za
każdy przypadek,
Zamawiający lub Partner Projektu może potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne
z Wynagrodzenia Wykonawcy lub wyegzekwować je z Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, bez potrzeby
odrębnego wezwania do zapłaty. W przypadku odstąpienia od Umowy kary za zwłokę oraz
nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub za nienależyte wykonanie
Umowy naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne (także w przypadku, gdy podstawa
odstąpienia jest tożsama z podstawą wcześniejszego naliczenia kar umownych).
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8.

Wykonawca oświadcza, że oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest
obarczone inną wadą oświadczenia woli.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniósł w pieniądzu zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.
1 tj.: ………….. zł (słownie: ……………………… …../100).
2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki oraz
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, z zachowaniem
terminu określonego w § 7 ust. 9.
3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie
zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać
na zastępcze wykonanie tych obowiązków, także odsetki wynikające z umowy rachunku
bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.
5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
1.

§ 12
Odstąpienie od umowy
1.

2.

3.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach (art. 145 ust. l ustawy - Prawo zamówień publicznych).
W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar
o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia
przedmiotu umowy zgodnego z opisem.
Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.
§ 13
Zmiana umowy

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
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2.
3.

4.
5.
6.

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany i uzupełnienia umowy dopuszczalne są w następujących sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a/zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu umowy,
b/zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin
realizacji.
2) Pozostałych zmian:
a/w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje
zmniejszenie wartości umowy),
b/w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się
możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy
z tego tytułu,
c/zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
d/zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).
e/zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
f/wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie
możliwości zmiany zakresu rzeczowego, w postaci mniejszej ilości zamontowanych instalacji.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy
Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

6.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (po opracowaniu)
4. Program funkcjonalno-użytkowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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