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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Część IV 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta dnia ………………………………..w Poznaniu  

pomiędzy: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, (62-261) Lednogóra, 

posługującym się numerem NIP 784-101-69-77 oraz numerem REGON 639770708,  

reprezentowanym przez: 

prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwę - Dyrektora Muzeum 

za kontrasygnatą Jolenty Podzerek - Głównej Księgowej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

  

a   

  

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

zwanym dalej Wykonawcą,   

  

 

zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji,  na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej „PZP”) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury 

magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Instalacja 

fotowoltaiczna”, nr postępowania: MPP-02-2021 

     

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest  realizacja zadania pod nazwą „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – 

rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy. Instalacja fotowoltaiczna” (dalej jako „przedmiot umowy”). 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ” oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. Do 

wszelkich wymagań dotyczących przedmiotu umowy, w szczególności sposobu jego realizacji i 

rozliczenia, nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie stosowne zapisy 

zawarte w przedmiotowej SWZ.  

3. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 
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4. Kryteria równoważności ustalone zostaną w razie konieczności przez Zamawiającego i 

wymagają weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem 

Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca – stosownie do złożonej oferty - zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy 

zgodnie z: 

1) specyfikacją warunków zamówienia, 

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

3) zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) zakres przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości oraz że 

znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz 

wszystkie czynniki znane na dzień podpisania umowy mogące mieć wpływ na jej realizację 

i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy, 

2) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 

terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio 

odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie robót budowlanych) posiadają niezbędne 

kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy, 

4) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 

negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej 

umowie, 

5) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

6)  jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników 

w zakresie przepisów BHP, 

7) w związku z realizacją przedmiotu umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 

ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

terminie w niej uzgodnionym. 

4. Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust. 1, Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 
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2) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy, 

3) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót, 

4) Prowadzenie, raz w tygodniu, narad koordynacyjnych z udziałem przedstawiciela 

Zamawiającego, inspektorów nadzoru i podwykonawców, celem omówienia postępu 

robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz rozwiązania zaistniałych 

problemów, 

5) Informowanie właściwego inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu, uwzględnienie w organizacji i technologii robót 

uwarunkowania, iż właściwy inspektor nadzoru może przystąpić do odbioru robót 

ulegających zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, 

6) zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, jak również 

ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej, 

7) Zorganizowanie terenu prowadzonych robót oraz prowadzenie robót w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo,  

8) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą ponad niezbędną konieczność 

powodować utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób 

inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii 

prowadzonych robót, 

9) Na wezwanie Zamawiającego branie udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz 

odbiorach usunięcia usterek, 

10) W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek 

prowadzonych robót, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub 

odtworzenia obiektów oraz infrastruktury na swój koszt, 

11) W przypadku korzystania z cudzej nieruchomości podczas wykonywania robót 

budowlanych Wykonawca winien ustalić sposób korzystania z nieruchomości z jej 

właścicielem lub jego prawnym przedstawicielem, 

12) Przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających.  

5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek  szkody powstałe w czasie 

trwania niniejszej umowy (w tym niemajątkowe), o ile nie powstały one z winy umyślnej  

Zamawiającego.  

6. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do:  

1) współpracy z Wykonawcą w taki sposób, aby przedmiot umowy był wykonany w 

umówionym czasie,  

2) terminowej wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych fabrycznie 

nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom 
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wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz 

magazynowanie przez Wykonawcę i podwykonawców materiałów, co do których mogą zgłosić 

swoje roszczenia osoby trzecie. 

2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy będą odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo 

budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a także wymogom 

specyfikacji  warunków zamówienia. 

3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, 

atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp., wymagane przepisami dla tych materiałów. 

Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją 

Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

4. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową, Zamawiający ma 

prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót 

z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci 

wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia w zakresie materiałów czy też stosowanych technologii, 

niezależnie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, 

pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego i bez jego zgody nie będzie dokonywał żadnych 

odstępstw.   

 

      § 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie 10 tygodni od daty 

podpisania umowy. 

2. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data podpisania przez 

Zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego całości 

przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Przekazanie Wykonawcy terenu prowadzonych robót przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej 

w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu prowadzonych robót 

nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą 

i wykonawcą robót budowlanych - spółką Spochacz sp. z o.o. sp.k. Teren prowadzonych robót 

zostanie przekazany Wykonawcy jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

umowy (dach i pomieszczenie techniczne). W razie konieczności przejęcia dodatkowego 

terenu, zostanie on udostępniony według potrzeb Wykonawcy uzasadnionych zakresem robót 

do realizacji w danym dniu, stosownie do Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. 
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2. Od dnia przejęcia terenu prowadzonych robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Dokumentem określającym szczegółowo poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy oraz 

przyporządkowany im zakres robót jest uzgodniony przez Wykonawcę i Zamawiającego 

Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej: Harmonogram) przedłożony do akceptacji 

Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy. Szczegółowy Harmonogram musi 

uwzględniać wszystkie niezbędne elementy przedmiotu umowy oraz wszelkie uwarunkowania 

terenu wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Harmonogram opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu, nie powodująca zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 4 ust. 1, nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy.  

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. złotych (słownie złotych: ………………..) 

brutto.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w dwóch częściach: 

1) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury 

częściowej wyliczonej zgodnie z Wykazem cen stanowiącym załącznik do oferty 

Wykonawcy. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie 

podpisany przez Zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru, protokół odbioru 

częściowego 

2) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury 

końcowej wyliczonej zgodnie z Wykazem cen stanowiącym załącznik do oferty 

Wykonawcy. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie 

podpisany przez Zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru protokół odbioru 

końcowego bez wad istotnych. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków związanych z wykonaniem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w 

szczególności wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, 

kontrahentów i współpracowników w ramach przedmiotu umowy, koszty zabezpieczenia terenu, 

na którym będzie realizowany przedmiot umowy przed dostępem niepowołanych osób trzecich, 

koszty zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie 

czynności związane z usunięciem wad wykonanych w ramach przedmiotu umowy, udział w 

przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach usunięcia usterek. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera również koszty prac nieujętych w 

opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

5. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

6. Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, że wskazany na fakturze rachunek 

bankowy jest właściwy do realizacji płatności z tytułu niniejszej umowy oraz jest rachunkiem 

zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze podatników VAT. 

7. Płatność realizowana będzie przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury pozbawionej jakichkolwiek pomyłek i w pełni 

odpowiadającej stanowi faktycznemu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia 

faktury do Zamawiającego.  

8. Za termin dokonania płatności uważa się złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

9. Celem umożliwienia dokonania płatności, Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej 

faktury w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców o których mowa w 

464 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w realizacji przedmiotu umowy, oświadczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie zapłaty na ich 

rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 

tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 

podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 

budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 

przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę. 

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

mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Zamawiający zwróci się do 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o informacje w tym zakresie. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

______ miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru 

protokołu z odbioru końcowego bez wad istotnych. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

wynikające z gwarancji jakości określa wzór gwarancji jakości stanowiący załącznik do Umowy.  

2. Jeśli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

dłuższy niż określony w ust. 1 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada 

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 



 

7 

 

3. Jeśli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

krótszy niż określony w ust. 1 obowiązuje okres gwarancji wskazany w ust. 1. 

4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty, dostawy i usługi wykonane na podstawie 

umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez 

podwykonawców, którymi się posłużył przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez 

Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz 

urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w zakresie mogących wystąpić wad w 

przedmiocie umowy. 

6. Czas trwania rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi w 

terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego (listem, mailem lub faksem). 

W przypadkach, w  których ze względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w 

powyższym terminie, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.  Zamawiający w takim 

przypadku wyznaczy Wykonawcy termin  usunięcia wad, mając na uwadze rodzaj wad, 

techniczne możliwości Wykonawcy i zasady dobrego wykonania. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

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

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez uprzedniego uzyskania zgody Wykonawca oraz upoważnienia sądu. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

11. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

12. Usunięcie wad zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. 

13. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń w trakcie biegu terminów gwarancji  

i rękojmi zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 

wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają obligatoryjnych przeglądów 

serwisowych.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania gwarancji, bez 

dodatkowych opłat, rocznych przeglądów gwarancyjnych w obecności Zamawiającego. 

Wykonawca będzie informowany pisemnie o wyznaczonym terminie przeglądu przez 

Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu gwarancyjnego będzie 

udokumentowane stosownym protokołem, który wymaga potwierdzenia w zakresie 

prawidłowości i kompletności przeglądu przez Zamawiającego. 

15. Koszty napraw wynikających ze zużycia eksploatacyjnego lub z uszkodzeń mechanicznych 

powstałych z winy użytkownika pokrywa Zamawiający. 
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§ 8 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie terenu prowadzonych 

robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu 

prowadzonych robót, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa 

osób i mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót oraz strzec teren prowadzonych 

robót  przed wstępem osób nieupoważnionych. 

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzonych 

robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, gruz 

budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach 

niezwłocznie usuwał poza teren prowadzonych robót. W przypadku zaniechania przez 

Wykonawcę czynności porządkowych określonych w niniejszym ustępie bądź w ust. 4, 

czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. 

4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych robót 

jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym dokonać na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

prowadzonych robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt terenu prowadzonych robót 

oraz pomieszczeń magazynowych służących do przechowywania maszyn i urządzeń 

Wykonawcy oraz jego podwykonawców, jak również materiałów budowlanych. Ponadto za-

pewnienie swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawców pomieszczeń socjalnych, 

z których będą mogli korzystać w okresie realizacji przedmiotu umowy należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót 

Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym. Nadto powyższe 

upoważnienie obejmuje pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą. 

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem 

niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne 

podmioty i osoby którymi się posługuje.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robót objętych 

przedmiotową umową w zakresie ryzyk budowlano – montażowych związanych z 

prowadzonymi robotami budowlanymi na kwotę minimum wartości umowy określonej w § 6 ust. 
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1 przez cały okres obowiązywania umowy – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. W 

przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku 

nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a następnie do potrącenia kwoty zapłaconej składki z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Kopia polisy wraz z dowodem uiszczenia składek na cały okres obowiązywania umowy stanowi 

załącznik nr 5 do umowy. 

 

§ 10 

1. Funkcję Kierownika Robót Elektrycznych pełnił będzie: 

…………………………………………… 

tel. ………., e-mail: …………………… 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust.  1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego w formie pisemnej oraz może nastąpić pod warunkiem, że proponowana 

osoba posiada odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są gorsze 

niż osoby wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do oferty i wymaganiach 

określonych w SWZ.  

 

§ 11 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zobowiązany 

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

roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi 

do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem wymaganych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych 

od dnia przystąpienia do odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany 

przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia: 

1) istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót Zamawiający może 

odmówić odbioru i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i 

podpisanie protokołu odbioru od usunięcia tych wad 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może od umowy odstąpić lub obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie; 
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2) nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót Zamawiający 

dokonuje odbioru z zastrzeżeniem wad i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin 

na ich usunięcie co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W 

przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub 

samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy lub prawomocnego wyroku sądu; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie. 

3. Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią odpowiednio 

załączniki do protokołów odbiorów częściowych i końcowego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ma obowiązek informować z wyprzedzeniem Zamawiającego o planowanych 

odbiorach. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

możliwość obecności w odbiorach.  

2. Zamawiający przewiduje następujące odbiory przedmiotu umowy: 

1) odbiór częściowy przedmiotu umowy, przeprowadzony po upływie 14 dni od dnia 

podpisania umowy, 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy, przeprowadzony po wykonaniu całości 

przedmiotu umowy. 

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę i 

Zatwierdzonych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta wniosku 

materiałowego obejmującego pełen zakres dostaw materiałów niezbędnych do realizacji 

instalacji fotowoltaicznej i dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę 

zamówienia tych materiałów oraz „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia 

zaawansowania robót. Suma kwot z „Wykazu robót wykonanych częściowo” musi być zgodna 

z Harmonogramem. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia i dokona odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru.  

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia: 

1) istotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on odmówić 

odbioru i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i 

podpisanie protokołu odbioru od usunięcia tych wad 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on od umowy odstąpić lub obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, co nastąpi na podstawie kosztorysu 

sporządzonego przez Zamawiającego; 
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2) nieistotnych wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót dokonuje on 

odbioru z zastrzeżeniem wad i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin 

na ich usunięcie co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W 

przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może albo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub 

samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może on odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie, co nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 

Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy robót polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac, powinien być 

przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. 

Zamawiający przystąpi do odbioru odpowiednio w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszenia i dokona odbioru w terminie 14 dni roboczych od dnia przystąpienia.   

6. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na min. 3 dni robocze przed zgłoszeniem odbioru 

końcowego robót Dokumentację Powykonawczą, której szczegółowy zakres i sposób 

sporządzenia wskazany jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dokumentację Powykonawczą 

należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie określający jej 

zawartość z podaniem numeracji stron. Wszystkie dokumenty umieszczone w segregatorze 

muszą zostać kolejno ponumerowane. Elektroniczną wersję dokumentacji należy opracować i 

dostarczyć Zamawiającemu. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji 

papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej. W przypadku niedostarczenia dokumentacji w 

terminie wskazanym w zdaniu 1 nn. ustępu, zgłoszenie do odbioru jest nieważne. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego 

robót i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich 

usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku gdy 

Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo 

zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy lub 

prawomocnego wyroku sądowego; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, co nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 

Zamawiającego, 

2) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i: 
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a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie 

protokołu od usunięcia tych wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, co nastąpi na podstawie 

kosztorysu sporządzonego przez Zamawiającego, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, Zamawiający – niezależnie od innych środków 

przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz 

wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko  Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót, o których 

mowa w ust. 9. 

 

 

§ 13 

1. Weryfikacji technicznej ze strony Zamawiającego podlega cały proces realizacji przedmiotu 

umowy, w tym przede wszystkim wykonawstwo i odbiory. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępie prac, 

przyjmowanych założeniach i rozwiązaniach technicznych itp. Ponadto wymagane jest również 

regularne przeprowadzanie koordynacji branżowych i międzybranżowych, dotyczących 

konkretnych etapów i elementów realizacji przedmiotu umowy, w których uczestniczyć będą 

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek informować z wyprzedzeniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

o planowanych odbiorach, badaniach, pomiarach i uruchomieniach. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru możliwość obecności w odbiorach, 

badaniach, pomiarach i uruchomieniach. W przypadku braku informacji, Zamawiający ma prawo 

domagać się powtórzenia odbiorów w jego obecności. 

4. Wszelkie ustalenia w ramach procesu muszą mieć formę pisemną (dokumentacja projektowa, 

raporty, notatki służbowe, pomiary itd.). 

5. Wszystkie materiały do weryfikacji przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta 

należy przekazywać w formie papierowej i elektronicznej.  

§ 14 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów i wyników prac: 

materiałów stanowiących dokumentację powykonawczą powstałą w wyniku realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, opracowań dodatkowych, o których mowa w SWZ (jeśli takie 
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istnieją) oraz innych dokumentów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

zwanych dalej Utworami lub osobno Utworem. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów o których mowa w ust. 1 powyżej 

nastąpi w chwili przekazania Zamawiającemu Utworu. 

3. Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie Zamawiającego, Wykonawca w 

każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego majątkowych 

praw autorskich do wszelkich utworów, które powstały na podstawie Umowy i zostały 

przeniesione na Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi przejście praw bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Strony uznają, że Utwór, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.  

5. Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy Utworów powstałych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na nośniku 

elektronicznym. 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką w dowolnej 

skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczególności:  techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu w całości bądź częściach w szczególności poprzez: zbywanie, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,  

5) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy informatycznych, w 

oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz innych podobnie działających 

urządzeń, 

6) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub 

teleinformatycznych,  

7) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www 

i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe 

8) używania we wszystkich formach reklamy,  

9) umieszczanie na towarach lub opakowaniach, 

10) umieszczania na środkach trwałych, wyposażeniu, dokumentach, pismach, 
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11) swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez 

Zamawiającego, jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, 

personalnych i gospodarczych,  

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworów i zezwala na korzystanie przez Zamawiającego z 

zależnych praw autorskich, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie opracowań, 

przeróbek, itp. Utwór po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, 

podlega tym samym możliwym polom eksploatacyjnym wynikającym z przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego.  

8. Prawa określone w ust. 6 i 7 Zamawiający może wykonywać bez ograniczeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu zezwolenia na 

korzystanie z Utworu na nowym polu eksploatacji, nieznanym w chwili zawarcia Umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem praw autorskich do Utworu. 

11. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do utworu o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest na każde 

wezwanie Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do 

wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w 

wypadku wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Zamawiającego z 

odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i doprowadzić do stanu 

zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów 

mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez 

Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności praw do patentu, praw 

autorskich, praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych. 

13. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne pliki źródłowe, hasła, loginy, back’upy oprogramowania 

monitorującego przedmiot umowy. Przekazanie nastąpi razem ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego.  

14. Wykonawca zobowiązuje się, że wraz z realizacją inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, do której prawidłowego korzystania i używania niezbędne jest odpowiednie 

oprogramowanie, Zamawiającemu zostaną udzielone licencje na niniejsze oprogramowanie w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania i używania dostarczonego sprzętu zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

15. Licencje, o których mowa ust. 14, udzielone Zamawiającemu będą licencjami niewyłącznymi, 

bezterminowymi, nieograniczonymi terytorialnie, niepodlegającymi przeniesieniu, bez prawa do 

udzielenia sublicencji, uprawniającymi Zamawiającego do używania oprogramowania na 

standardowych warunkach producentów oprogramowania. 
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16. Licencje, o których mowa w ust. 15 obejmować mają następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykorzystywania i używania oprogramowania przez Zamawiającego, 

2) wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie 

oprogramowania, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania 

oprogramowania przez Zamawiającego, 

3) tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, 

5) przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu  

i transmisji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania i używania 

oprogramowania przez Zamawiającego, 

6) uruchamianie oprogramowania, 

7) wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych, 

8) zwielokrotnianie kodu źródłowego 

9) możliwość ingerencji w kod źródłowy, rozwijania oprogramowania i wprowadzania 

modyfikacji. 

17. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania, na które 

została udzielona licencja, o której mowa w ust. 15 nie narusza praw autorskich, praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

18. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich do 

oprogramowania i doprowadzić do stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. W 

przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 

Zamawiającego przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia 

zasadności roszczeń osób trzecich. Nadto Wykonawca zobowiązany będzie w wypadku 

wytoczenia powództwa pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić 

zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

19. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszystkich sporów 

mogących wyniknąć z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez 

Zamawiającego prawa do oprogramowania, na które została udzielona licencja, o której mowa 

w ust. 14, w tym w szczególności praw do patentu, praw autorskich, praw do znaku towarowego 

lub z tytułu przywłaszczenia tajemnic handlowych. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje udzielenie licencji, o 

których mowa w ust. 14. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.  
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§ 15 

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiędzy 

Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej Stronie przy użyciu posłańca 

lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2, 

na poniższe adresy: 

1) dla Zamawiającego: …………………., 

2) dla Wykonawcy: ………………………………………………………. 

2. Dopuszcza się przekazywanie wszelkich zawiadomień, powiadomień lub informacji faksem lub 

mailem pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadą 

opisaną powyżej. Numer faksu oraz mail Zamawiającego …………………, numer faksu oraz 

mail Wykonawcy: …………………………….  

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej 

zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres 

określony w umowie uznaje się za doręczone, po dwukrotnym awizowaniu przesyłki.  

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 

wyznacza: …………………. tel. …………………… 

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza: ………………………... 

     

§ 16 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 

1 Umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego 

od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; dla usunięcia wątpliwości 

Strony ustalają, że Zamawiającemu będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę kary 

umownej z tytułu każdej wady, nawet w przypadku jeśli w jednym protokole usterek 

opisano więcej niż jedną wadę, 

3) niewykonania przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 

ust. 11 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za 

każdy taki przypadek, 

4) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 14 niniejszej umowy, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 5.000,00 złotych brutto za każdy 

przypadek niewykonania przeglądu w wyznaczonym terminie, 

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót elektrycznych będzie wykonywała 

inna osoba niż wskazana w ofercie, albo nie zaakceptowana przez Zamawiającego – 
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karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy; 

6) 1 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy taki przypadek,  

7) 1 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy taki przypadek, 

8) 0,1 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 

zmiany, 

9) 0,3 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdą 

nieprzedłożoną kopię  umowy lub jej zmiany, 

10) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 

ust. 1, 

11) wskazanym w § 19 ust. 5.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1, z tym, że powyższa kara umowna nie przysługuje Wykonawcy w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 20 ust. 1 pkt 

1 Umowy. 

2) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbiorowych przez Zamawiającego w 

wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych nie pokrywa 

poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę zobowiązaną do jej zapłacenia w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary 

przez Wykonawcę, wyraża on zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej należności 

przysługującej mu od Zamawiającego. 

5. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty Wykonawca będzie miał prawo do naliczania 

odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

7. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 
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§ 17 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie 

się przez niego z terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

2. Okolicznościami uniemożliwiającymi lub znacznie utrudniającymi realizację przedmiotu umowy 

są w szczególności: 

1) oblodzenie konstrukcji stalowej lub materiałów z których realizowane jest zadanie, 

2) wiatr przekraczający prędkość 10 m/s, 

3) mróz poniżej -15°C, 

4) gęsta mgła, 

5) silne opady deszczu lub śniegu lub gradobicie, 

6) burza (wyładowania atmosferyczne), 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających 

realizację przedmiotu umowy, a przede wszystkim prawidłowe wykonanie robót budowlanych, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi 

przepisami wymagającymi odpowiednich warunków, Wykonawca ma prawo wnioskować o  

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania jednej lub kilku ww. 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

Zgłoszenie zaistnienia jednej lub kilku ww. okoliczności zostanie dokonane zgodnie z ust. 1. 

Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić w drodze 

aneksu do umowy. 

 

§ 18 

1. Wykonawca może wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców na zasadach 

określonych niniejszą umową i specyfikacją warunków zamówienia. 

2. Ilekroć w niniejszej Umowie jest odwołanie do umowy o podwykonawstwo strony rozumieją 

przez to umowę zawartą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy zawartą między 

Wykonawcą a innym podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcą, a także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca 

obowiązany jest dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do 

projektu zmian tej umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany 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 dostawy usługi lub roboty budowlanej. 
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Umowa o podwykonawstwo powinna ponadto: 

1) szczegółowo określać przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem miejsca 

jego realizacji; 

2) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spełniać wymagania 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż określony w  

§ 4 ust. 1; 

4) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy w zależności od otrzymania 

zapłaty przez Wykonawcę od Zamawiającego w zakresie wynagrodzenia 

obejmującego roboty wykonane przez podwykonawcę; 

5) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wartość robót budowlanych, 

wynikających z oferty Wykonawcy; 

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 

3  lub projektu jej zmian, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w 

zakresie niezgodności co do wymagań określonych w ust. 4, a także jeżeli projekt umowy 

zawiera postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, uważa się za akceptację 

projektu umowy  lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, o której mowa w 

ust. 3 lub zmian tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy, 

o której mowa w ust. 7 lub jej zmian, w przypadku, o którym mowa w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, uważa się za akceptację umowy 

lub jej zmian przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy.  

11. W przypadku umowy o której mowa w ust. 10 lub jej zmian, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 4 Zamawiający informuje o tym pisemnie Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

umowę, o której mowa w ust. 7 i 10 w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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13. Zapisy ust. 12 mają zastosowanie wyłącznie w stosunku do należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3 oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu umowy o której mowa w ust. 10, a bezpośrednia wypłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek.  

14. Przed dokonaniem zapłaty w trybie ust. 12 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w 

terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego. W uwagach nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo. 

W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawcy wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty w trybie ust. 12, Zamawiający dokona 

potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony zakres prac wykona przy pomocy 

podwykonawców: 

1) ..................................................................................................., 

2) ..................................................................................................... 

17. Prace nie wymienione w ust. 16 Wykonawca wykona siłami własnymi. 

      

      § 19 

1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób: 

1) kierownik robót elektrycznych; 

Powyższe dotyczy następujących czynności: 

- kierowanie robotami związanymi z wykonaniem instalacji co wymaga stałej obecności na 

terenie budowy 

- koordynacja prac realizowanych przez pracowników wykonawcy; 

- nadzór nad realizacją prac przez podwykonawców; 

-koordynacja dostaw materiałów oraz pracy sprzętu; 
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- nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp przez pracowników wykonawcy i 

podwykonawców. 

2) robotnicy budowlani - instalatorzy 

Powyższe dotyczy następujących czynności: 

- wykonywanie prac instalacyjnych na terenie budowy z materiału dostarczonego przez 

wykonawcę oraz z zachowaniem ilości godzin pracy wskazanych w Kodeksie Pracy i sposobu 

rozliczania tych godzin; 

- obsługa sprzętu wykorzystywanego do prac instalacyjnych; 

- przestrzeganie przepisów bhp. 

 

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający dopuszcza możliwość 

wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie, których Wykonawca wykaże, ze ww. czynności 

nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez wykonawcę. 

Wymóg ten nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami 

realizują prace związane z ww. czynnościami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 

były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, w okresie, w którym dana czynność ma być wykonywana. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

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

 dokonywania ich oceny, 

 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

 wymogów, 

 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 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 
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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. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł 

za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 20 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w  razie  wystąpienia  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; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął prac bez 

uzasadnionych przyczyn; 

4) Wykonawca przerwał realizację umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni; 

5) nieubezpieczenia budowy i robót od ryzyka budowlanego zgodnie z § 9 niniejszej 

Umowy; 

6) Wykonawca nie przedłożył w umówionym terminie dokumentacji projektowej i pomimo 

wezwania przez Zamawiającego – nie przedłożył w terminie 7 dni od wezwania;  

7) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową,  

a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót 

zgodnie z umową, 

8) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym – bez wyznaczania 

przez Zamawiającego dodatkowego terminu, 

9) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy niż wymienione 

powyżej lub z przepisów prawa, 

10) jeżeli stwierdzone podczas odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

11) w przypadku dokonania przez Zamawiającego trzykrotnej zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trybie § 18 ust. 12 Umowy lub 
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gdy dokonane zapłaty przewyższają łącznie 5 % wartości umowy określonej  

w § 6 ust.1, 

w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia – dot. 

punktów 2) – 11). 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach o których mowa w ust. 1 pkt 1. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 60 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej 

umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 1-3 w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach, o których mowa w pkt 1-3.  

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

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) najpóźniej w ciągu 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,  

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości prawidłowo wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

zgodnie z umową roboty (bez wad istotnych), według stanu na dzień odstąpienia, bez 

zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy, 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z § 16. 

6. 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 Zamawiający 
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może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 21 

1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących wypadkach 

oraz innych wskazanych w treści umowy: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy 

do nowego stanu prawnego, 

3) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany: 

a)  spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego np. konieczność 

przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji przedmiotu umowy, udzielenie 

zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 

przedmiotu umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. 

kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur 

administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu 

umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 

b) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na 

warunkach określonych w dokumentacji przetargowej, 

c) jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany 

technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego pracami, przy czym 
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zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie kolizji. 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 17 ust. 2 umowy, jeżeli 

wystąpienie tych okoliczności uniemożliwi lub znacznie utrudni realizację przedmiotu 

zamówienia, w szczególności prawidłowe wykonanie robot budowalnych, przy czym 

zmiana w umowie zostanie ograniczona do czasu trwania okoliczności o której mowa 

w § 17 ust. 2 umowy. 

4) dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i parametrów technicznych urządzeń 

składających się na przedmiot umowy, wynikająca z wycofania z produkcji modeli, 

typów i parametrów technicznych urządzeń opisanych w cz. II SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia. Zmiana możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i 

funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w cz. II SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 

umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu opis parametrów technicznych i funkcjonalnych 

proponowanych  modeli, typów i konfiguracji technicznych urządzeń z dokumentami 

materiałowymi oraz częścią rysunkową i obliczeniową.   

3. Zmiany umowy mogą zostać zainicjowane zarówno przez Zamawiającego jak i przez 

Wykonawcę.  

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje 

drugiej stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

5. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów 

wymaganych Umową uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem żądania zmiany 

Umowy, druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy.   

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:   

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

2) danych teleadresowych,   

3) danych rejestrowych,  

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

4) zmiana osób wskazanych w § 10 ust. 1 i § 15 ust. 4 i 5.  

 

§ 22 



 

26 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości łącznie 5 % 

(słownie: pięć) ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi łącznie …………. zł (słownie: 

…………………..), w formie: ………………….. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest 

na: 

1) 30 % (trzydzieści procent) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, 

2) 70 % (siedemdziesiąt procent) na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania przedmiotu 

Umowy.  

3. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) wskazanej w ust. 1 wysokości zabezpieczenia w terminie 30 

dni od dnia wykonania robót i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30 % (trzydzieści procent) wskazanej w ust. 1 wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu gwarancji. 

4. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form 

określonych w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w 

stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 23 

Na mocy art. 13 oraz art. 14 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 – „RODO”) Administratorem państwa danych 

osobowych oraz danych osób trzecich przekazanych na potrzeby przetwarzania w związku 

z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dziedzictwo 

Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Instalacja fotowoltaiczna”  będzie Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy (zwane dalej „Muzeum”). Mogą się Państwo z nami kontaktować 

w następujący sposób: 

 listownie na adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 

Lednogóra, 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://epuap.gov.pl/wps/portal/,  

 poprzez e-mail: sekretariat@lednica.pl,  

 telefonicznie: (61) 427 50 10. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:sekretariat@lednica.pl
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Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo 

kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 23, 62-261 

Lednogóra, 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://epuap.gov.pl/wps/portal/,  

 poprzez e-mail: sekretariat@lednica.pl,  

 telefonicznie: (61) 427 50 10. 

Dane osobowe Wykonawcy oraz osób uczestniczących w procesie zawierania i realizacji Umowy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c), e) RODO w celu związanym z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – w szczególności Ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze 

zm.). 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być 

przekazywane do państw spoza EOG1. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o udzielnie zamówienia 

publicznego, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji, prowadzonym 

zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

na podstawie i w celach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych przez 4 lata oraz 

ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 164 ze zm.). 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3,  

                                                           
1 Państwa poza EOG to np.: Stany Zjednoczone Ameryki, w którym mogą nie obowiązywać prawa ochrony danych odpowiadające prawom obowiązującym w EOG. W takim 
przypadku podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zadbania o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. 
3 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. 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:sekretariat@lednica.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− 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.  

 

 

§ 24 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony dołożą wszelkich starań, by spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać 

ugodowo. 

3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze ugody zostanie on rozstrzygnięty 

przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia…………….  

3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy  

4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Polisa OC z dowodem uiszczenia składek - kopia. 

6. Gwarancja Jakości - wzór 

 

 

Podpisy: 

 

Wykonawca:         Zamawiający:  
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Załącznik nr 6 – wzór Gwarancji Jakości 

 

GWARANCJA JAKOŚCI – wzór 

 

 
 

dla Umowy nr […] z dnia […] dla zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Dziedzictwo 
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Instalacja fotowoltaiczna”, nr postępowania: MPP-02-2021 
 
 
Gwarantem, będącym Wykonawcą według Umowy nr  […] zawartej w dniu […] r. jest 
[…] 
zwany dalej „Gwarantem”. 
 
 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (zwanej dalej: „gwarancją”) jest Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, (62-261) Lednogóra, posługujące się numerem NIP 784-
101-69-77 oraz numerem REGON 639770708, zwane dalej Zamawiającym. 

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Gwarancji Jakości pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane 
im w Umowie, chyba, że co innego wynika wprost z treści Gwarancji Jakości. 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy wskazanego w Umowie nr […] z 
dnia […] dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – 
rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. Instalacja fotowoltaiczna” 

1.2 Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane materiały 
i urządzenia. 

1.3 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji za cały przedmiot 
umowy wskazany w Umowie w zakresie robót budowlanych, materiałów i urządzeń, w tym 
także za części zrealizowane przez podwykonawców.  

1.4 Gwarant  oświadcza, że objęte niniejszą Gwarancją Jakości roboty budowlane (wraz 
materiałami i urządzeniami) zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, 
zasadami wiedzy technicznej oraz właściwymi przepisami techniczno–budowlanymi.  

1.5 Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację przedmiotu 
umowy. 

1.6 Okres obowiązywania Gwarancji Jakości na zrealizowane roboty budowlane, materiały oraz 
zamontowane urządzenia wynosi … miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i 
właściwego inspektora nadzoru protokołu z odbioru końcowego bez wad istotnych, chyba 
że na materiały, urządzenia i instalacje ich producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej 
sytuacji obowiązuje gwarancja producenta.  

1.7 Okres rękojmi na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 
[…] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru 
protokołu z odbioru końcowego bez wad istotnych 

1.8 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego. 

1.9 Ilekroć w dalszych postanowieniach Gwarancji Jakości jest mowa o „usunięciu wady” należy 
przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na 
rzecz wolną od wad. 
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2. Obowiązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający uprawniony 
jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy i naprawienia wszelkiej wynikającej z niej  

szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już jednokrotnie naprawiana, 

3) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub nieterminową 

wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% % wynagrodzenia brutto Gwaranta, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na usunięcie wad a dniem ich usunięcia. 

4) zlecenia usunięcia wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta 

innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty 

Zabezpieczenia Wykonania) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na ich 

usunięcie. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia 

szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

2.2 W okresie gwarancji Gwarant będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki powstałe na 

skutek wad w wykonaniu przedmiotu umowy, uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z 

przedmiotu umowy.  

2.3 O wystąpieniu wad w czasie innym, niż podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 
powiadomi Gwaranta listem, mailem lub faksem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie  14 
dni roboczych od ujawnienia wady podając jej rodzaj i przekazując wszystkie posiadane w tym 
zakresie informacje.  

2.4 Jeżeli w Okresie Gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wówczas Gwarant powinien ją usunąć 
oraz powinien naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę w terminie 7 dni licząc od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego (listem, mailem lub faksem). 

2.5 Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 72 godzin 
od otrzymania zgłoszenia lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, przy czym 
przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady i podjęcie czynności 
przez pracownika Gwaranta – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki.  
2.6 Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także, gdy ujawniona wada 
może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Gwarant obowiązany jest:  

1) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 72 godzin od otrzymania 
zgłoszenia lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, przy czym przez 
przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady i podjęcie 
czynności przez pracownika Gwaranta – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki,  
2) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym 
terminie, lecz nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej 
usunięcia lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). Jeśli 
usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie 4 dni roboczych, wówczas Gwarant powinien 
zgłosić ten fakt Zamawiającemu podając przyczyny obiektywne uniemożliwiające jego 
zdaniem jej usunięcie w tym terminie i określić czas potrzebny na jej usunięcie. Zamawiający 
w takiej sytuacji uprawniony jest do rozważenia możliwości przedłużenia okresu usuwania 
wady w trybie awaryjnym. Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić faksem lub drogą 
elektroniczną Gwaranta o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie 
terminu usunięcia wady w trybie awaryjnym.  

2.7 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
pousterkowego.  
2.8 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.  

2.9 Czynności w ramach gwarancji realizowane będą w godzinach pracy Zamawiającego, a w 
wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy.  
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2.10 W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.  

2.11 Gwarant powiadomi pisemnie o usunięciu wady Zamawiającego. 

3. Inne warunki gwarancji  
3.1 Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 
Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania przedmiotu umowy w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.  

3.2 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także 
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostałych przypadkach termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

3.3 Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym Użytkownik) poddał 
remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Gwarant w ramach 
niniejszej gwarancji.  
3.4 W przypadku zakwestionowania przez Gwaranta istnienia wady, ciężar dowodu jej braku 
spoczywa na Gwarancie.  
 
4. Przeglądy gwarancyjne  
4.1 Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania gwarancji, bez 
dodatkowych opłat, rocznych przeglądów gwarancyjnych w obecności Zamawiającego. Gwarant 
będzie informowany pisemnie o wyznaczonym terminie przeglądu przez Zamawiającego. 
Przeprowadzenie rocznego przeglądu gwarancyjnego będzie udokumentowane stosownym 
protokołem, który wymaga potwierdzenia w zakresie prawidłowości i kompletności przeglądu przez 
Zamawiającego. 

4.2 Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta zgodnie z wyborem pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.  

4.3 W skład komisji Przeglądu Gwarancyjnego będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu Przeglądu Gwarancyjnego, 
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności 
i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję Przeglądu Gwarancyjnego.  

4.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w 
dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden 
egzemplarz Protokołu Przeglądu w formie papierowej.  

4.6 Gwarant po usunięciu wad stwierdzonych podczas Przeglądu Gwarancyjnego w terminie trzech 
dni od usunięcia wszystkich wad sporządzi pisemny raport szczegółowo wskazujący zakres 
wykonanych czynności, w tym datę i godzinę ich wykonania, wykaz osób usuwających wady, sposób 
usunięcia wad, a także wszelkie inne informacje istotne w sprawie.  
 
5. Komunikacja i zgłoszenia 

5.1. Wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu lub 
poczty elektronicznej przesyłanych do siedziby Gwaranta. 

5.2  Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację, numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, datę i 
godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki.  

5.3  Data otrzymania przez Gwaranta faksu lub poczty elektronicznej e-mail będzie uważana za 
datę otrzymania zgłoszenia. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem lub 
pocztą elektroniczną przez Gwaranta faktu otrzymania każdego zgłoszenia przekazanego w 
formie faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Gwaranta 
odbioru przesłanego zgłoszenia (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że 
zgłoszenie dotarło do Gwaranta po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o 
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dostarczeniu zgłoszenia lub odpowiednio - raportu z przesłania poczty elektronicznej z 
jednoczesnym brakiem jej odwrotnego odrzucenia.  

5.4.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

5.5.   Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: […], fax […], e-mail: […]. 

5.6.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: […], fax […], e-
mail: […]. 

5.7.  O zmianach danych teleadresowych, o których mowa w punktach 5.5. i 5.6., Strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od chwili 
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres 
za skutecznie doręczoną. 

 5.8.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub  likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6.2. Wykonywanie przez Gwaranta jakichkolwiek świadczeń gwarancyjnych na rzecz 
Zamawiającego nie zwalnia Gwaranta z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu z rękojmi.  

6.3.   Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.4.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 

PODPISY UPRAWNIONYCH 
PRZEDSTAWICIELI GWARANTA: 

               

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

Data: […] 

 

 

 


