Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA - WZÓR
zawarta w dniu ………………... 2018 r. w Zambrowie pomiędzy:
Gminą Zambrów z siedzibą: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP 723-15-47-297, REGON:
450670309 reprezentowaną przez:
Jarosława Kos – Wójta Gminy Zambrów
przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Kuklińskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
(Firmą......................z siedzibą w ..................., ul. ........................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd .............................. pod nr KRS ............................ REGON .............................,
NIP ......................................,
reprezentowaną przez:
....................................................................................................)
lub
(Panią/Panem ................................ zam......................................................, PESEL .............................,
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ............................. z siedzibą w .............................
przy ul. .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, REGON ..................... NIP .......................................)
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanych łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: Rrg.271.13.2018), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa
instalacji
w ykorzystujących odnaw ialne źródła energii na terenie gminy Zambrów ”.
2. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w: SIWZ, Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, przepisach prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem robót będących
przedmiotem zamówienia oraz uzyskał niezbędne informacje konieczne do ich wyceny.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu
własnych urządzeń. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
6. Powstałe w trakcie prac odpady Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować we własnym
zakresie i na własny koszt, gdyż z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem
i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.), ustawą z dnia
27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289
z późn. zm.).
7. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do
użytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w
zakresie objętym niniejszą umową.

8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osoby wyznaczone przez
Zamawiającego i właścicieli nieruchomości w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i
systemów co należy potwierdzić dokumentem (np. oświadczeniem lub protokołem).
9. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty będące podstawą gwarancji
producenta i dokumenty wymagane do zgłoszenia mikroinstalacji u dostawcy energii elektrycznej
oraz bezpłatnie pomagać Zamawiającemu w dokonaniu zgłoszenia mikroinstalacji u dostawcy
energii.
10. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace instalacyjne określone w § 1 ust. 2 umowy
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 z późn. zm.).
§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 września 2018r.
2. Strony postanawiają, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 niniejszej umowy.
§3
1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy inspektorem nadzoru z ramienia
zamawiającego będzie:
1) ……………………………………………
2. Wykonawca ustanawia kierowników prac instalacyjnych w osobach:
1) ……………………………………………
§4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
3. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu nie później
niż w dniu ostatecznego odbioru.
4. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa
jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
5. Stosowania wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi
obowiązującymi normami, rozporządzeniami i zarządzeniami.
6. Przedłożenia dowodów, na każde żądanie zamawiającego, dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji oraz oświadczeń
dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie.
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów lub wyposażenia budynku wykonawca
zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
8. Odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
9. Zawiadomienie pisemne Zamawiającego o przeprowadzeniu wymaganych prób, odbiorów i
sprawdzeń w terminie 3 dni roboczych przed przystąpieniem do wykonania.
10. Zawiadomienie Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub
ulegających zakryciu oraz zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego pełnej dostępności do
robót, szczególnie zanikowych i ulegających zakryciu w celu zbadania ich odbioru, odkrycia robót
lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie
poinformował Zamawiającego o terminie dokonania odbioru, następnie przywrócenie stanu
poprzedniego.
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§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają
zgodnie z ceną ofertową wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ………… zł brutto (słownie:
………………………..………. złotych 00/100) Cena zawiera podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą
zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1, poza okolicznością przedstawioną w
ust. 3 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę
podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku
podatkowego.
Zapłata należnego wykonawcy wynagrodzenia uzależniona jest od przedstawienia przez niego
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
Brak dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz wykonawcy.
Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie zamawiającego w zapłacie
wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania dowodów zapłaty podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, jeżeli brak dowodu był jedyną podstawą wstrzymania płatności.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie
Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do których Zamawiający ponosi
solidarną odpowiedzialność, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem
Wykonawcy.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace
montażowe i instalacyjne.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i
instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 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.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w
ust. 11 pkt 3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2.
14. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji
beneficjentów ostatecznych. Zmiana wynagrodzenia będzie proporcjonalna do ilości osób, które
zrezygnowały z realizacji na ich nieruchomości przedmiotowej inwestycji i będzie stanowiła
iloczyn ilość osób, które zrezygnowały i cen jednostkowych pojedynczych instalacji określonego
typu (na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym).
§6
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla
całości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy należność wynikającą z faktury w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5.
3. Należności za wykonane dostawy będą regulowane z konta zamawiającego w formie przelewu na
rachunek wykonawcy ……………………………………………………………………
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§7
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawy siłami własnymi / przy udziale podwykonawcy:
1) ………………………………………………………………………………………..
Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, za
wyjątkiem następującego zakresu: ………………………………….
który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby,
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 2, bez zgody
Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust.4 stosuje się odpowiednio.
Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy
pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i
zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w
szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku
należytej staranności.
9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań
podwykonawców.
10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia.
11. Użycie w umowie sformułowania Podwykonawca, oznacza podmiot, z którym wykonawca podpisał
umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem umowy. Nie
dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych elementów przedmiotu
zamówienia w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.
§8
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę odpowiedniej ilości osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace instalacyjne (całość przedmiotu zamówienia),
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 par.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Wymóg
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót
określonych w przedmiarze robót, tzw. pracowników fizycznych, nie dotyczy on natomiast osób:
kierujących budową, czy dostawców materiałów budowlanych.
2. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi w terminie 5 dni od dnia podpisania
umowy przedstawić Zamawiającemu Listę Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym, w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności, adresów, nr PESEL pracowników itp.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć
będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na
piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania dokumentów, o których mowa w ust. 3 w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności,
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami
świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę.
W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) brak złożenia listy o której mowa w pkt. 2 – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
2) brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie,
o których mowa w pkt. 3 – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o
przypadkach wykonywaniu pracy przez osobę lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o
pracę – w wysokości każdorazowo 2.000,00 zł. Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która
została ujawniona przez PIP.
4) Zamawiający przewiduje, że jeżeli czynności określone w ust. 1 będzie wykonywała osoba nie
zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego
przedstawicieli (Inspektora nadzoru lub pracowników Urzędu Gminy), osoba taka będzie

musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w
wysokości 1 000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
§9
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji wynosi:
1) na całokształt prac instalacyjnych (robót budowlano-montażowych) – …………….. miesięcy
licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego
zadania inwestycyjnego,
2) na panele fotowoltaiczne – ……………. lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz
zakładana żywotność ………...lat,
3) na konstrukcje wsporną – ……………….0 lat,
4) na inwerter – …………… lat,
5) na pozostałe urządzenia – ……… lat
i liczy się zarówno dla prac montażowych jak i dla urządzeń wbudowanych/ zamontowanych przez
wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia. Wykonawca
zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub w innym
uzasadnionym technicznie terminie.
4. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego
zadania jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia przez wykonawcę
dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane przez wykonawcę w treści
zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urządzeń wynosić będzie 5 lat od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy.
6. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających
z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w
niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie
materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem zaoferowanej gwarancji.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w
wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin
rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy
naprawionej. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio
do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
8. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia
wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny wykonawcy lub sporządzenie adnotacji w
protokole odbioru gwarancyjnego.
9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji
jakości, jeżeli zamawiający zgłosi reklamację wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości
lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
10. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności
koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na
wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości
Wykonawca.

§ 9a
1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania przez okres gwarancji na całokształt
prac instalacyjnych – ….. miesięcy od dnia odbioru, jednego przeglądu gwarancyjnego dotyczącego
wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia – w
szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu oraz bezpłatnego serwisowania
urządzeń i instalacji oraz dokonywania okresowych (przynajmniej jeden raz w ciągu roku)
przeglądów serwisowych do końca okresu gwarancji.
2. Okresowy przegląd gwarancyjny będzie świadczony w ostatnim roku oferowanego okresu
gwarancji i potwierdzany protokołem podpisanym przez wykonawcę, właściciela nieruchomości
oraz przedstawiciela Zamawiającego.
3. Okresowy przegląd gwarancyjny obejmuje sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i
rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił
kupującego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy
zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.
4. Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych
wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki
lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady
nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowej usługi gwarancyjnej
na podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usługi
przeglądu gwarancyjnego, o której mowa w ust. 1 i 2 podwykonawcom.
6a. Niewykonanie przeglądu gwarancyjnego spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za
opóźnienie w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania przeglądów gwarancyjnych,
o których mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji w stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
6b. Przyjmuje się, że przegląd powinien być wykonany do końca piątego roku licząc od dnia odbioru
danego zestawu.
6c. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1 wyniesie
ponad 30 dni zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i
naliczy karę umowną o której mowa w § 10. lit c) umowy.
7. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub
gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej
lub przepisami kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z
okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest
niemożliwe.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8.
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 10
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą naprawienia szkody stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego
w § 5, za każdy dzień zwłoki,
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi i
gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 1 % wartości robót zleconych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki,
d) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany w wysokości 10% wynagrodzenie należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
e) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenie należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10%
wynagrodzenie należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) odstąpienie od całości lub niewykonanie części umowy z przyczyn zależnych od
wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 5.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie: ………………….złotych )
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………..…….......
3. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z
zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany
( bez zastrzeżeń).
5. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
fizyczne.
6. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwiększeniu wówczas Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić
wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.
§ 12
1. Odbioru końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy dokona komisja składająca się z
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór
przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu
gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie i potrącić
należność z faktury o wartość robót nie nadających się do odbioru, określoną na podstawie
kosztorysu wykonawcy dołączonego do oferty w sprawie zamówienia publicznego,
3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać
wykonania przez wykonawcę na jego koszt napraw doprowadzających przedmiot umowy do
stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad
uzasadnionych technicznie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
5. Zamawiający wyznaczy termin ostateczny odbioru robót po upływie okresu gwarancji oraz terminu
na protokolarne usunięcia stwierdzonych wad.
6. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:
1) protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub
2) protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

1.

2.

3.
4.

§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
b) wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez zamawiającego złożonego na piśmie.
c) wykonawca w sposób rażący nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru
inwestorskiego,
d) wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła
poprawa ich wykonania.
W przypadku określonym w ust. 1 lit. b – d, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z
winy leżącej po stronie wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia:
a) zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru,
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego
(inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na
dzień odstąpienia,
b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbiór robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada. Najpóźniej w terminie 10 dni wykonawca usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza budowy.

§ 14
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po
dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia
takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy
czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla zamawiającego,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z
przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac
lub spełnienie wymogów technologicznych, co zostało udokumentowane np. w protokole, o
czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie
zamówienia,
c) błędów w dokumentacji technicznej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
g) konieczności zmiany lokalizacji montażu urządzeń ze względu na rezygnację Beneficjenta bądź
brak możliwości technicznych o czas niezbędny na znalezienie nowej lokalizacji,
h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się
przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,
− w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 o czas niezbędny do realizacji
prac objętych przedmiotem umowy, usunięcia przeszkody, uzyskania wymaganych decyzji
bądź uzgodnień, wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, itp.
3) Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez zamawiającego zgody na zawarcie przez
wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 7 umowy, zmiany czy
rezygnacji z podwykonawstwa bądź zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy.
4) Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby
odpowiedzialnej za kierowanie pracami instalacyjnymi, z przyczyn niezależnych od obu stron.
5) Jeżeli zmiana dotyczyć będzie zakresu robót i finansowania w przypadku zmiany lokalizacji bądź
posadowienia urządzeń ze względu na wysokość stawki VAT obowiązującej dla danej lokalizacji.
6) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji technicznej, strona inicjująca zmianę
przedstawi:

− projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany,
− przedmiar i niezbędne rysunki.
5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
§ 15
1. Zamawiający w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy dane właścicieli
nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy paneli fotowoltaicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych na cele realizacji projektu.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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