
 

Strona 1 z 20 
 

Załącznik Nr 11 do SIWZ – wzór umowy 

UMOWA NR ………../2020  

W dniu ............... 2020 r., w Urzędzie Gminy Lelów, pomiędzy:  

Gminą Lelów z siedzibą: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Molendę –  Wójta Gminy Lelów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lelów Wiesławy Lipowicz 

posiadającą nr NIP: 9492172992 i nr REGON: 151398089 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a  

…………………………………………………….. 

  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

zawarto umowę o następującej treści  

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa jest konsekwencją rozstrzygniętego w dniu …………2020 roku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj 

i wybuduj” realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj” – 

Cześć ….* 

2. Przedmiotem umowy jest: 

− wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, 

uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych 

wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz 

serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.* 

− wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, 

uruchomienie powietrznych pomp ciepła wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników 

Zamawiającego obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie 

gwarancji i rękojmi.* 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia objęty umową określony jest: 

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami; 

2) Ofertą złożoną przez Wykonawcę; 

3) Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

4) Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.  

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na zasadach określonych w dokumentach wymienionych 

poniżej według hierarchii ważności: 

1) Umowa (niniejszy dokument); 

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące 

wyjaśnienia treści SIWZ; w formie pisemnej; 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (dalej SIWZ); 

4) Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU); 
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5) Oferta Wykonawcy. 

5. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz 

wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia 

spowodowanych wad. 

6. Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe 

i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu umowy muszą 

spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r., poz. 266 

z późn. zm.). Muszą one posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia 

do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje 

o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz 

oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków 

i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej 

kalkulacji wynagrodzenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu łącznie z dokumentacją projektową, o której mowa 

i w terminach określonych w § 6 ust. 2 pkt.1), kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji 

szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389). Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy te będą jedynie dokumentem, który 

będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy; 

2) do wykonania, przedłożenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, uwzględniającego wykonanie 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia do dnia planowanego zakończenia. 

Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny 

element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

3) przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, lecz przed 

rozpoczęciem prac projektowych, zestawienia materiałowego wraz z kartami katalogowymi, 

certyfikatami itp. wszystkich materiałów jakie maja być użyte w trakcie realizacji zadania do 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie w całości wykonany w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r. 

2. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy uważa się dzień, w którym Zamawiający dokona 

odbioru robót, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu zakończenia 

robót  i gotowości do odbioru końcowego oraz złożeniu w siedzibie Zamawiającego 3 egzemplarzy  

w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji powykonawczej 

dla całego zadania opisanego częścią ...*, zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

 

§ 3. 

Możliwość zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 

z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 
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a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn lezących po stronie 

Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu 

umowy, pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie 

jak: klęska żywiołowa, działania wojenne,  terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, 

zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 
d) wystąpienia nieprzewidzianych robót mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, 

Zamawiający dopuszcza przedłużenie tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót. 

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania ww. okoliczności, celem 

ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio  

w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności 

warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę 

wynagrodzenia. 

2) Zmiana osoby o której mowa w § 5 ust. 3 wyznaczonej przez Wykonawcę w przypadku braku 

możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy, 

śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające 

wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te 

czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki 

jakie wskazano w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w 

takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego. 

3. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne 

nieistotne zmiany, w tym m.in.: zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez 

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy 

zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany 

charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może 

wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy 

opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to 

przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich 

dokumentów.  

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 

zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy 

skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym 

paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 

nieważna. 

 

§ 4. 

Obowiązki dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.). 

2. Okres wymaganego zatrudnienia zgodny z okresem realizacji przedmiotowego zamówienia.  
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3. Zamawiający wymaga zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, robotników budowlanych wykonujących 

prace polegające na: 

1) wykonywaniu prac instalacyjnych; 

2) wykonywaniu prac elektrycznych; 

3) wykonywaniu prac hydraulicznych;* 

4) wykonywaniu prac monterskich; 

5) robotach remontowych i renowacyjnych; 

6) robotach ogólno-budowlanych, 

4. Sposób dokumentowania zatrudnienia. 

1) wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wymienionych w Załączniku nr 1 

do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane”, wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przekaże 

Zamawiającemu zanonimizowany raport ze stanu zatrudnienia ww. osób. Anonimizacji nie podlega 

imię i nazwisko pracownika; 

3) Wykonawcy przysługuje prawo zmiany pracowników, jednak zobowiązany jest do zachowania 

ciągłości zatrudnienia. 

5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia - w przypadku gdy czynności związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co 

zostanie potwierdzone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, na zasadach 

wskazanych w § 9 umowy. 

6. 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 wskazanych w ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do 

żądania przedstawienia:  

1) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

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: 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 (nie podlegają anonizmizacji); 

4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji; 

6) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

7) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy 

kontroli. 

 

§ 5. 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający powołuje do pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego uprawnionych do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym posiadających uprawnienia: 
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− do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;*  

− do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;* 

− do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Ustanawia się Koordynatora prac Inspektorów Nadzoru w osobie .......................................... 
posiadającą uprawnienia w zakresie ....................................................... nr .......................................... 

2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartości robót 

w okresie rozliczeniowym, niezwłoczny odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie 

przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dotyczących realizacji niniejszego 

przedmiotu umowy określa odrębna umowa na nadzór inwestorski.  

3. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamówienia kierownika robót w osobie: 

− .……………………….. – numer uprawnień budowlanych ………………………. – zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;* 

− .……………………….. – numer uprawnień budowlanych ………………………. – zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.* 

4. Osoba, o której mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać ważne 

zaświadczenie członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

5. Zamawiający ze swej strony upoważnia do kontaktów z Wykonawcą osobę /osoby:  

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

6. Wykonawca ze swej strony upoważnia do kontaktów z Zamawiającym osobę /osoby – 

………………………....................... 

 

§ 6. 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 14 dni od daty 

zaplanowanej w Harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, tj. po wywiązaniu się 

Wykonawcy z obowiązków  wynikających z zapisów § 6 ust. 2 pkt 1) i 2); 

2) Akceptacja uzgodnionego z Wykonawcą Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 

i dokumentacji projektowej; 

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Opracowanie zgodnie z zapisami  PFU dokumentacji projektowej dla każdej instalacji odrębnie oraz 

przekazanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy; 

2) Przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji w ilościach określonych PFU; 

3) Przejęcie trenu robót od Zamawiającego; 

4) Zabezpieczenie terenu i oznakowanie wykonywanych robót budowlanych oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia publicznego; 

5) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) umową i zaakceptowaną dokumentacją projektową, 
b) sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

norm i aprobat technicznych, 
c) przepisami prawa; 

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazania, na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

7) Przeprowadzenia wszelkich wymaganych prób, badania i sprawdzenia w terminie, o którym 

kierownik robót powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego, nie później niż 7 dni przed terminem 

wyznaczonym do dokonania prób, badań i sprawdzeń; 

8) Jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2019 poz. 1396 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

701 z póżn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 
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9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 

mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których 

są przewidziane według umowy; 

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na trenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie go w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) Uporządkowanie trenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów lub instalacji; 

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze (wraz z dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego na 3 dni przed 

planowanym odbiorem końcowym w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej); 

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ich stwierdzenia; 

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości; 

19) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych na okres od daty podpisania umowy do czasu 

odbioru końcowego obejmujących: ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników 

Wykonawcy; 

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

21) Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilościach 

określonych w pkt 17) na własny koszt; 

22) Utrzymanie w dobrym stanie i czystości miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac (które 

narażone będą na zanieczyszczenia powstające w wyniku ich prowadzenia); 

23) Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz dojazdu do posesji w okresie budowy; 

24) Zlokalizowanie zaplecza budowy na terenie położonym możliwie największej odległości od 

zabudowy mieszkaniowej; 

25) Prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej; 

26) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym poprzez udział  

w wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru radach budowy; 

27) - Przeprowadzenie na 30 dni przed terminem upływu gwarancji i rękojmi montażowej, okresowej 

kontroli  instalacji elektrycznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego, powstałej 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy, przez uprawnioną osobę i dostarczenia Zamawiającemu 

protokołu z badania instalacji elektrycznej.* (dla Części 1)  

- Przeprowadzenie w okresie gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia, przeglądów 

techniczno – konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami ich producentów* (dla Części 2).  

 

§ 7. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w łącznej wysokości 

…………………… zł brutto (słownie: ……………………..) w tym VAT …..%, które jest zgodne z ceną 

ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zakresu zamówienia. 
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2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru 
końcowego. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniejszym niż w terminie do 30 dni od przewidywanej 
daty zakończenia robót (określonej w §2 ust. 1). 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy ....................................., 
4. Zamawiający może zdecydować o wcześniejszym dokonaniu płatności. 

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Kierownika robót protokół odbioru przedmiotu 

umowy. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie:  

1) w formie tradycyjnej tj. papierowej składanej w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów z siedzibą  

w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów; 

2) w formie elektronicznej przesyłanych pocztą elektroniczną e-mail na adres: wojt@lelow.pl;  

6. Fakturę należy wystawić na: Gmina Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów NIP: 9492172992. 

7. W przypadku udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, zapłata należności z faktury na rzecz 

Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę kopii polecenia przelewu świadczącego  

o dokonaniu zapłaty Podwykonawcy i po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy  

o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonany zakres robót. 

8. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 umowy. 
9. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej 

umowy w budżecie Gminy Lelów w dziale ……. rozdziale ………… 
10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, 

aby Zamawiający  dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy 
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet robót budowlanych. 

 

§ 8. 

Odbiór robót 

1. Roboty stanowiące przedmiot umowy podlegać będą: 

1) odbiorowi końcowemu, potwierdzającemu wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę; 

2) odbiorom częściowym (przejściowym) o charakterze technicznym, które stanowią  wyłącznie 

potwierdzenie zaawansowania robót; 

3) odbiorom robót zanikających: o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, co najmniej 3 dni 

przed ich zakończeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2. Kierownik robót po zakończeniu robót zgłosi przedmiot umowy do końcowego odbioru pisemnie 

powiadamiając o tym Zamawiającego. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając  

o tym Wykonawcę i Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

4. Zamawiający powoła Komisje odbiorową, w której musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy. 
5. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego (dalej w 

treści umowy: protokół), którego data jest terminem zakończenia robót. W protokole zostaną stwierdzone 

ewentualne usterki i wady. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej na  

7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczególności:  

1) Oświadczenie kierownika robót o:  

a) zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem oraz przepisami; 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości; 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

2) Rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu we wszystkich branżach, z naniesionymi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót wraz z uzupełniającym opisem, rysunki 
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zamienne (każdy dokument, na którym naniesiono zmiany powinien być podpisany i opieczętowany 

przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta); 

3) Dokumentację zawierającą m.in. powykonawcze szkice i pomiary 

4) Protokoły badań i sprawdzeń, instrukcje techniczne itp.; 

5) Świadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych materiałów i wyrobów – opisane: 

„materiał został wbudowany na zadaniu (…)” i ostemplowane przez kierownika budowy, 

poświadczone „za zgodność z oryginałem”; 

6) Notatki służbowe, protokoły konieczności i oświadczenia; 

7) Dokumentację fotograficzną; 

7. Podpisanie protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiającego braku 

wad - te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w czasie użytkowania (eksploatacji) 

przedmiotu umowy. 

 

 § 9. 

Kary umowne 

1. Strony  postanawiają, że obowiązują je niżej wymienione kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia 

po upływie terminu umownego określonego dla niniejszego przedmiotu umowy; 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, określonego §7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczonego od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) Za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej w wysokości  

2 000,00 zł za każdą wyszczególnioną w protokole odbioru robót niezgodność; 

4) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) Za nieprzedstawienie Zamawiającemu harmonogramu realizacji prac w terminie do 7 dni od  

dnia podpisania umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł. Po upływie powyższego 

7- dniowego terminu Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia harmonogramu prac  a w 

razie jego  niedostarczenia Zamawiający naliczy karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 

6) Za brak udziału w radach budowy upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający 

naliczy karę w wysokości  500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

7) W przypadku posiadania przez Wykonawcę podwykonawcy i dalszych podwykonawców bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 10 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

8) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę 

Zamawiającemu w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

9) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu  w wysokości 5 000,00 

zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

10) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 

który nie może być dłuższy niż 30 dni, Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 

5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

11) W przypadku zmiany kierownika budowy bez zgody zamawiającego -Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

12) W przypadku, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie robót  

na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego 

nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania – 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień niewykonywania robót; 

13) Za nie usunięcie wad i usterek o których mowa w § 13 ust. 4  - 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 
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14) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10.000,00 zł. za 

każdy stwierdzony przypadek. 

3. Kary z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia - w przypadku gdy czynności związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę co 

zostanie potwierdzone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

4. W przypadku nałożenia na Wykonawcę przez Zamawiającego kar umownych przekraczających 25% 

wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od dnia stwierdzenia zaistniałej sytuacji.  

5. Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań 

umownych. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Zamawiającego szkody, zachowuje on 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie 

cywilnym. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności z tytułu kar umownych, o których mowa w niniejszej 

umowie, choćby były niewymagalne mogą zostać potrącone z wymagalnym wynagrodzeniem 

Wykonawcy. 

8. Kary umowne naliczane Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy mogą być kumulowane. 

9. Strony zgodnie postanawiają, iż prawo Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kar umownych  

trwa przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy aż do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi na 
wykonany przedmiot umowy. Odstąpienie, rozwiązanie niniejszej umowy, czy też ustanie jej na 
jakiejkolwiek innej podstawie prawnej nie skutkuje brakiem możliwości nakładania na Wykonawcę kar 

umownych z niej wynikających. 
 

§ 10. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, ze wskazaniem 3-dniowego terminu na ich rozpoczęcie; 

3) gdy Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, ze wskazaniem 3-dniowego terminu na 

kontynuację robót; 

4) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 

5 % wartości przedmiotu umowy.  

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że 

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

trybie i na zasadach określonych w ust. 1 pkt.1). 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora Nadzoru 

inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robot w toku według stanu na dzień 

odstąpienia; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt , 

chyba że odstąpienie nastąpiło na skutek okoliczności wskazanej w ust. 2, wówczas zabezpieczenie 

to nastąpi na koszt Zamawiającego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbiór robót  

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o których mowa w ust. 4 pkt 3), 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może on od umowy odstąpić i 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia.  

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 
założenia:  

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) 
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 
ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

– KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) umowy, 

a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, zapłata należności z faktur na rzecz 

Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty (kopii polecenia przelewu 
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świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy oraz pisemnego oświadczenia podwykonawcy 

o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7  dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptacje umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, 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 sadowego kwotę potrzebna 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. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym z tytułu braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ……… 

w wysokości 8% wynagrodzenia umownego ogółem, tj.: ……… zł., słownie: ………., w tym 30% tej kwoty 

stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod warunkiem, 

że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 

4. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma formę inną niż gotówka, dokument 

potwierdzający zabezpieczenie nie może zawierać zapisów ograniczających możliwość korzystania 

przez Zamawiającego z zabezpieczenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

właściwy dokument potwierdzający zabezpieczenie (gwarancja lub poręczenie) przed jego ostatecznym 

złożeniem. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie: 

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany - 70 % kwoty ustalonej w ust. 1; 

b) po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady w terminie 15 dni od upływu tego okresu , na 

pisemne wezwanie Wykonawcy - 30% kwoty ustalonej w ust. 1.  

 

§ 13. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji na 

poszczególne części zamówienia przez poniżej wskazane okresy czasu: 

Dla Części 1:* 

a) Okres rękojmi i gwarancji na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 60 miesięcy, 

b) Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlano - montażowe oraz dostarczone  

i zamontowane urządzenia, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót w tym: 

− Gwarancja i rękojmia na moduły fotowoltaiczne w tym wady ukryte - 10 lat,  

− Gwarancja i rękojmia nie mniej niż 90% sprawności nominalnej - nie mniej niż 10 lat, 

− Gwarancja i rękojmia nie mniej niż 80% sprawności nominalnej - nie mniej niż 25 lat, 

− Gwarancja i rękojmia na inwertery – 10 lat, 

− Gwarancja i rękojmia na pozostałe elementy instalacji – 5 lat, 

− Gwarancja i rękojmia na roboty montażowe i instalacyjne – 60 miesięcy, 

Dla Części 2:* 

a) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace projektowe liczony od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag) wynosi 60 miesięcy, 

b) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlano - montażowe wynosi ........ miesięcy, 

licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót, 

c) Gwarancja i rękojmia na powietrzne pompy ciepła – nie mniej niż 60 miesięcy, 

d) Gwarancja i rękojmia na pozostałe materiały – nie mniej niż 60 miesięcy.  
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2. W związku z ust. 1 w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 

mających wpływ na trwałość przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy 

(podczas jego użytkowania) w okresie rękojmi i gwarancji, obowiązany jest do zawiadomienia 

Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

4. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia 

usterek i wad (w tym poprzez naprawę): 

1) niezwłocznie – nie później niż w ciągu 72 godzin – jeżeli skutki ujawnionej usterki lub wady zagrażają 

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia; 

2) w innych przypadkach w okresie do 7 dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub 

w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie na wniosek Wykonawcy, jeżeli usuniecie usterki 

lub wady nie jest możliwe w terminie 14 dni roboczych, ze względu na możliwości techniczno-

organizacyjne Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania usterek i wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający poza innymi uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów 

Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do dokonania czynności usuwania usterek i wad poprzez 

powierzenie usunięcia usterek i wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). 

6. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

7. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 tygodni przed upływem 

terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach udzielonej 

gwarancji. 

8. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzień ich 

usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół wykonania obowiązków wynikających z 

gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez danego Zamawiającego na ich 

usunięcie, to może on zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 14. 

Klauzula salwatoryjna 

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie spowoduje nieważności całej Umowy. 

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dokonają zmiany Umowy, w celu utrzymania 

zawartego przez strony kontraktu i w miejsce nieważnych postanowień wprowadzą inne, wcześniej 

uzgodnione przez strony warunki, odzwierciedlające jak najpełniej cel zawartej umowy oraz interesy 

stron.  

 

§15. 

Przenoszenie praw 

1. Wykonawca nie może: 

1) Dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających  

z tej umowy na osoby trzecie; 

2) Dokonywać obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, 

przelewu lub czynności wywołujące podobne skutki; 

3) Dokonywać obciążenia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części,  

a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby 

trzecie, w tym także dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności 

wywołującej podobne skutki. 

2. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
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§16. 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (w 

szczególności koncepcji, dokumentacji projektowej i powykonawczej), w ramach wynagrodzenia brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 

autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), stworzonych na potrzeby 

realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 

niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów oraz inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej „utworami”; bez 

dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania 

i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym 

wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 

powstałych w ramach niniejszej umowy  ma prawo korzystać z nich w całości lub w części, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 

odręcznie i odmianami tych technik; 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań Zamawiającego; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu u użytkownika 

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 

6) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej z przedmiarami 

i kosztorysami; 

7) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania; 

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca 

przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki powyższych zdarzeń na zasadach 

ogólnych. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy  autorskie prawa majątkowe do utworów, o których 

mowa w powyższych ustępach, przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania odstąpienia, bądź 

rozwiązania.  

§17. 

Klauzula doręczeniowa 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach 

dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące 

lub związane z niniejsza umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą 

poleconą lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości przesyłania 

korespondencji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub w inny sposób, w przypadkach 

przewidzianych w niniejszej umowie. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany 

powyższego adresu i nie wskazania Zamawiającemu nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana 

przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej 

będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu 

terminu do odebrania przesyłki awizowanej, a w przypadku nie dostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę 

adresu, z chwilą zwrotu przesyłki do Zamawiającego. 
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§ 18. 

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wójt Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 

Lelów, tel. 34 355 01 21, fax 34 355 00 49;  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lelów jest Pani mgr Katarzyna Macherzyńska, 

kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj 

i wybuduj.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - realizacja 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz 

z jej aktami wykonawczymi; 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

1) osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

3) podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej chyba że przepisy prawa stanowią inaczej; 

7. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do 

dochodzenia praw lub roszczeń oraz w celach archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 97 ust. 1, który mówi, że Zamawiający 

przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. Okres 

przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

a) w przypadku, gdy wykonanie prawa dostępu do danych osobowych wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

b) wystąpienie z prawem do ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości złożenia oferty/wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym; w zakresie numeru telefonu 

i adresu e-mail podanie danych jest dobrowolne w celu ułatwienia kontaktu; 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą starały 

się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem – jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

* )  UWAGA – zapisy będą dostosowane odpowiednio do Części 1 lub Części 2 zamówienia 

określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………… 

(Projekt treści „Wykazu Pracowników świadczących roboty budowlane”) 

 

Lp. Nazwisko i Imię 

Funkcja w realizacji 

zamówienia - 

stanowisko 

odpowiednie 

kwalifikacje, 

uprawnienia i 

umiejętności 

 

potwierdzenie 

kwalifikacji  
(zaświadczenie, certyfikatem 

o pozytywnym ukończeniu 

kursu, szkolenia, uprawnienia 

z danego zakresu czynności). 

potwierdzenie o 

odbytych 

przeszkoleniach  
(z zakresu przepisów 

BHP, przepisów 

przeciwpożarowych) 

1 2 3 4 5 6 

1….      

….      

10…      

itd.      
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …………… 

(Projekt treści „Karty gwarancyjnej”) 

 

KARTA GWARANCYJNA z dnia ……………..…. r. 

dla wykonanego w ramach Umowy nr ……………..  

z dnia …………. r. wraz z …………….. zadania pn.: 

„…………………………” znak sprawy GR.271………...2020. 

 

§ 1 

Wykonawca - ……………………………………………………………………………………., udziela Zamawiającemu – 

Gminie Lelów z siedzibą  przy ulicy Szczekocińskiej 18 w Lelowie, gwarancji na przedmiot 

Umowy nr ………………….. z dnia ……………… wraz z ……………… (dalej: umowa) zgodnie z 

warunkami opisanymi w § 13 umowy oraz na warunkach określonych w niniejszej Karcie 

Gwarancyjnej.  

§ 2 

Wykonawca zapewnia, że roboty budowlane objęte umową zostały wykonane zgodnie z 

warunkami umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres …………………. licząc od dnia następnego od daty 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia …………… i kończy się w dniu ………….. . 

Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad 

lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, które ujawniły 

się po dokonaniu odbioru robót budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji ma obowiązek usunąć również wady lub usterki po upływie okresu gwarancji jakości, 

jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

§ 5 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów,  

z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot ww. umowy, przewidują inny okres 

gwarancji niż wskazany w § 3, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji na te 

urządzenia lub materiały na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.  

§ 6 

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie lub usterce: 

a) pisemnie na adres: …………………………………………………………………, albo 

b) faksem na nr ………………………., albo  

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………….. . 
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Zamawiający może też dokonać zgłoszenia telefonicznie na numery: …………………………, ale 

zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone w jeden ze sposobów wymieniony 

w punktach a-c powyżej.  

§ 7 

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia lub fakt wystąpienia 

wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca 

wystąpienia wady lub usterki. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający 

poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub usterek ujawnionych w 

okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może 

odmówić usunięcia wad lub usterek powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

§ 9 

W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek albo nieusunięcia ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie albo usunięcia wad lub usterek w sposób nieprawidłowy Zamawiający 

ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający  może od umowy odstąpić. 

Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają  użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i  technicznej. 

§ 11 

Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokołem. 

§ 12 

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które 

wady lub usterki spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 

                                                         WYKONAWCA 

                                                              

 

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

                                                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                               do reprezentowania wykonawcy, pieczęć firmowa) 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Zamawiający: 

 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

………………………………...............… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule 

zaprojektuj i wybuduj – Cześć …. 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że wpisane osoby w wykazie osób skierowane do realizacji zamówienia publicznego 

(załącznik nr 1 do umowy) są zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) i spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 3.8 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis)  
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