
 

03/TZ/2022                             załącznik Nr 5 

 

UMOWA NR ………– Wzór 

 

zawarta w dniu ………………r. w Wałczu, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu 

ul. Plac Polski 1,    78-600 Wałcz 

Regon: 570767102 

NIP: 765-000-63-30 

Nr. KRS: 0000186945 

Telefon/fax:   67 258 2 4 78 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

 

Tomasza Rzemykowskiego – Prezesa Zarządu Spółki 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

1……………………………………... 

 

§ 1 

1. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego 

 w trybie przetargu nieograniczonego, zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. 

„Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 470 kWp na terenie Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, które w dalszej części umowy określa się jako „przedmiot umowy” 

lub „przedmiot zamówienia”.  

 

§ 2 

1. W ramach zadania określonego w §1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania następującego zakresu rzeczowego zamówienia:  

1.1. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 120 kWp na 

terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej w Wałczu”: 

 Etap I, który obejmuje swoim zakresem: 

        - wykonanie koncepcji budowy elektrowni, 

        - uzyskanie map sytuacyjnych do celów projektowych, 

  - pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów, 

  - sporządzenie dokumentacji geologicznej, 

- uzyskanie niezbędnych warunków podłączenia do sieci energetycznej, 

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń itp., 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, 

- sporządzenie kompletnego projektu budowlanego, 

- sporządzenie projektów wykonawczych w wymaganych branżach, 

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 Etap II, który obejmuje swoim zakresem: 

      - zrealizowanie pełnego zakresu robót związanych z wykonaniem elektrowni fotowoltaicznej  

   o mocy ok.120 kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej w Wałczu” na     

   podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, uzgodnień z operatorem sieci energetycznej,  

   projektu wykonawczego, 

- wykonanie pomiarów sprawności ogniw fotowoltaicznych, analiz poprawności działania 

wykonanej instalacji wraz ze sporządzeniem niezbędnych protokołów i przeprowadzeniem 

wymaganych odbiorów oraz wszelkich innych czynności opisanych w PFU oraz SWZ. 

 



1.2. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 350 kWp na 

terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wroniej w Wałczu wraz z przebudową kotłowni na 

paliwo stałe”: 

 Etap I, który obejmuje swoim zakresem: 

        - wykonanie koncepcji budowy elektrowni, 

        - uzyskanie map sytuacyjnych do celów projektowych, 

  - pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów, 

  - sporządzenie dokumentacji geologicznej, 

- uzyskanie niezbędnych warunków podłączenia do sieci energetycznej, 

- uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń itp., 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, 

- sporządzenie kompletnego projektu budowlanego, 

- sporządzenie projektów wykonawczych w wymaganych branżach, 

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 Etap II, który obejmuje swoim zakresem: 

      - zrealizowanie pełnego zakresu robót związanych z wykonaniem elektrowni fotowoltaicznej  

   o mocy ok. 350 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wroniej w Wałczu” na     

   podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, uzgodnień z operatorem sieci energetycznej,     

   projektu wykonawczego,  

      - wykonanie modernizacji istniejącej kotłowni z uwzględnieniem współpracy   

   generatora fotowoltaicznego z nowoprojektowaną pompą ciepła oraz istniejącym    

   agregatem  prądotwórczym. 

    - wykonanie pomiarów sprawności ogniw fotowoltaicznych, analiz poprawności działania   

    wykonanej instalacji wraz ze sporządzeniem niezbędnych protokołów i przeprowadzeniem    

    wymaganych odbiorów oraz wszelkich innych czynności opisanych w PFU oraz SWZ. 

              - Instalacja pompy ciepła powietrze -  woda, współpracującej z generatorem fotowoltaicznym    

               oraz z projektowaną instalacją kotłowni opalanej pelletem. 

 

 

2. Ilość egzemplarzy, które Wykonawca projektu przekaże Zamawiającemu: 

 

     - projekt budowlany i wykonawczy – 4 egz + 1 szt. na płycie CD – format PDF , 

      

      - dokumentacja geologiczna – 3 egz. + 1 szt. CD w formacie PDF, 

      - Dokumentacja ENEA Operator – 3 egz.+ 1 szt CD w PDF, 

     - dokumentacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza ENEA Operator – 3 egz. + 1 szt. na    

        CD w PDF. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy. 

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących, 

związanych z wykonaniem zamówienia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz w 

istniejących warunkach terenowych. 

5. Podstawą do rozpoczęcia prac projektowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji 

układu rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych, tras kabli i miejsca (miejsc) podłączenia do istniejącej 

instalacji. 

6. Projekt wykonawczy należy opracować z uwzględnieniem urządzeń uznanych marek, przy 

zachowaniu sprawności ogniw min. 20,38 %. 

7. Podczas realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

pisemną informacją o stanie zaawansowania prac projektowych, na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego. 

8. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

Wykonawca przystąpi do robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem 

zaprojektowanej elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wykona 

pełen zakres robot budowlanych.  

9. Opisany w ust. 1 zakres prac Wykonawca będzie realizował zgodnie z postanowieniami umowy. 



 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać określony w § 1 umowy przedmiot umowy z należytą 

starannością,  

w sposób zgodny z postanowieniami umowy, wiedzą fachową, przy zastosowaniu obowiązujących 

przepisów prawnych, norm i warunków technicznych.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

i zawartych w nim rozwiązań, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie przewidzianym 

przepisami Prawa budowlanego w czasie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę robót na każde wezwanie Zamawiającego.  

4.Przed złożeniem dokumentacji w Zespole ds. Uzgodnień Dokumentacji Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt elektrowni.  

5. Na etapie projektowania Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym w 

zakresie rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń. 

6. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, Wykonawca przedłoży wykonany projekt w zakresie 

niezbędnym do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę do akceptacji Zamawiającemu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedłożonej dokumentacji w terminie 14 dni 

od daty jej otrzymania od Wykonawcy. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 

 

§ 4 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie: 

Etap I – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla obu zamawianych obiektów wraz z 

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – wystawionego na Zamawiającego – do 6 miesięcy 

od daty podpisania umowy, 

Etap II – wykonanie instalacji dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kWp oraz 350 kWp 

na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę wraz z przebudową kotłowni na paliwo stałe – do 12 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości …………………  zł netto (słownie: ………………… 

…………………………..zł) plus podatek VAT według obowiązującej stawki procentowej tj. 

w kwocie ……………………zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………złotych) . 

2. Kwota określona w § 5 ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i 

opłatami administracyjnymi, w tym opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, koszty 

materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty prac odtworzeniowych, koszty odbiorów, koszty 

związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, oraz wszelkie inne koszty związane z 

prawidłowym wykonaniem dwóch farm fotowoltaicznych opisanych w § 2 niniejszej Umowy . 

 

3. Płatność za zrealizowanie całości zamówienia dokonana będzie jednorazowo, przelewem na 

wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.  

 

5. Wysokość podatku VAT wg obowiązujących przepisów w dniu powstania obowiązku podatkowego 

VAT.  

  

§ 6 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, tj. w 

kwocie ………………… 



(słownie……………………………………………..…………………………..złotych) oraz przedłoży 

Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia. 

2.  Zabezpieczenie według wyboru Wykonawcy, można wnieść w jednej z kilku opisanych niżej form: 

a) nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub 

       ubezpieczeniowej o treści uzgodnionej z Zamawiającym, której beneficjentem będzie 

Zamawiający i którą Wykonawca złoży w sekretariacie siedziby Zamawiającego: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Plac Polski 1, 78-600 Wałcz  

b)    pieniądzu – kwota winna zostać wpłacona na rachunek Zamawiającego 

w………………………… 

nr konta………………………………………………………………………………………… 

       z 

adnotacją…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………… 

przy czym Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie 30 

dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez strony umowy, po uznaniu przez 

Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana i została osiągnięta gwarantowana w ofercie 

wydajność modułów elektrowni fotowoltaicznej.    

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji oraz złożeniu 

przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia, w terminie do 30 dni od daty jego 

złożenia.  

§ 7 

1. Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający odbierze przedmiot umowy (lub dany Etap) w terminie do 7 dni roboczych od 

wyznaczonej przez Zamawiającego daty odbioru, gdy ten nie będzie posiadał wad, lub w terminie do 7 

dni roboczych od dnia usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych w trakcie odbioru wad. 

 

§ 8 

1. W ramach wynagrodzenia, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego, na Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe o których 

mowa w SWZ . 

2. Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w 

ramach dokumentacji projektowej, stanowiące elementy składowe, przeznaczone są wyłącznie do 

użytku dla tej inwestycji. 

§ 9 

1.Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnił: 

……………………………………………….. 

2.Nadzór ze strony Wykonawcy będzie pełnił: 

………………………………………………. 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających 

na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych umową 

lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą robót budowlanych 

jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem 

takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 

z Podwykonawcą w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z częścią 

dokumentacji obejmującej ten zakres lub opisem zakresu prac. Projekt Umowy o podwykonawstwo 

powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia Umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności 



Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w 

szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego zostanie 

udzielona wyłącznie w przypadku, gdy projekt umowy pomiędzy Podwykonawcą  

a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia umowy, w szczególności 

dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności wynagrodzenia 

– w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonanych robót, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, 

następujących klauzul umownych: 

1) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie 

krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i 

rękojmi za wady określonego w Umowie, 

2) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powstania zaległości, 

4) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na 

każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

5) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii 

wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym 

regulowaniem wynagrodzenia, 

6) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy 

podwykonawstwa, 

7) zobowiązujących Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym 

paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej 

umowy. Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie 

pisemnej sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy nie spełnia ona wymogów określonych w ust. 2 

niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej 

zmiany tej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, 

jeżeli z dokumentacji przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany 

bezpośrednio przez Wykonawcę. 



7. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez 

Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym 

podwykonawcą robót budowlanych. 

8. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy 

zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich 

wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów 

niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.  

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do montażu wszystkich materiałów i urządzeń składających się na 

przedmiot zamówienia fabrycznie nowych, nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń 

używanych. 

2. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 Prawo budowlane, oraz projektu technicznego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie zamawiającego, okazać atest, deklarację zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla  materiałów budowlanych.          

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 

instalacji, takich jak linie telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót lub innych prac mogących uszkodzić instalacje wewnętrzne. 

Wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego ich naprawienia, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 

urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót i zobowiązany do ich 

usunięcia/naprawienia.  

2. Wykonawca zapewnia, że żadne jego działania, powodujące przestój istniejących urządzeń lub 

ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących 

urządzeń lub obiektów. Wykonawca będzie informował wskazany podmiot nie później niż 3 dni przed 

zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac.  

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do 

daty protokolarnego oddania terenu budowy – odbioru końcowego robót). Wykonawca, w 

szczególności niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na 

własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne nakazane prace.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

koniecznych zgód i zezwoleń właścicieli, właściwych organów lub innych podmiotów, wymaganych 

do prawidłowego wykonania, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 

Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg 

zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. 



§ 13 

1.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1.1.Informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, będzie zobowiązany do odkrycia zasypanych lub 

zakrytych elementów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia do stanu 

pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – naprawienia ich lub doprowadzenia do 

stanu poprzedniego. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez 

Zamawiającego na podstawie zgłoszenia w ciągu do 3 dni od daty zgłoszenia. 

1.2.Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wykonane roboty do czasu protokólarnego 

przekazania zadania Zamawiającemu. 

2.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

3.Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów usuwania szkód powstałych wskutek braku 

odpowiedniego zabezpieczenia i ubezpieczenia związanego z wykonaniem zamówienia. 

 

§ 14 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową – 

dokumentów pozwalających na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenckich. 

Wymagana gwarancja producencka dla poszczególnych urządzeń została określona w Programach 

Funkcjonalno Użytkowych. 

 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany w całości przedmiot 

umowy. 

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:                                   

 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:          

 - gdy umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 - gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy  odbiorze 

wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem aż do usunięcia tych wad 

§16 



Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą stron, oraz wymagają formy 

pisemnej — aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

 

 

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną : 

a) Za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

określonego w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 4 

umowy, 

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady –  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy. 

2. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w 

tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy oraz naprawienia szkody. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na ogólnych 

zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy    

 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 18 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

umowy. 
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