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                                                             - Projekt -                                                   Załącznik nr 7 
                                                                                                      

U M O W A  nr …………….   
 

 
Zawarta w dniu  ………………. pomiędzy: 
Miejską Energetyką Cieplną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie,                 
75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie                     
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027924,                   
NIP: 669-050-14-66 i kapitale zakładowym w wysokości 48 677 000 PLN, o Zarządzie 
w składzie: 
1. Robert Mania             -   Prezes Zarządu, 
2. Jacek Cybulski  -   Członek Zarządu, 
3. Adam Wyszomirski           -   Członek Zarządu, 
 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
1. …………………………………………………….              
2. …………………………………………………….             
 
a    
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………………………………. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
                                           PRZEDMIOT UMOWY 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000  euro dla robót budowlanych, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zamówienie nr 08/EP/PT/2020/NUU/PP na modernizację 
(konwersję) kotła węglowego typu WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB   
ul. Słowiańska 8 w Koszalinie na kocioł opalany gazem ziemnym wraz z wykonaniem 
przyłącza gazowego od stacji redukcyjnej do kotła oraz niezależnego układu odprowadzenia 
spalin z kotła wraz z budową komina, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej 
zwany PFU), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącymi załącznik 
do niniejszej umowy i złożoną ofertą z dnia …………………………….. 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami BHP, dokumentacją DTR 
urządzeń, etyką zawodową, postanowieniami umowy oraz przepisami prawa, a w szczególności 
zawartymi w: 

a. Prawie budowlanym. 
b. Przepisach z zakresu Dozoru Technicznego. 
c. Przepisach z zakresu BHP i Ppoż. właściwych dla robót objętych przedmiotem 

niniejszej umowy.  
d. Przepisach związanych z ochroną środowiska. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z podmiotem trzecim, który na zlecenia 
Zamawiającego dokona podłączenia modernizowanego kotła do istniejącego systemu 
nadrzędnego kotłowni. 

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy 
od daty jego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy wykonanego na tym terenie,  
a w szczególności jest obowiązany do: 

a. Ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
b. Nadzoru nad higieną i bezpieczeństwem pracy. 
c. Ustalania i utrzymania ogólnego porządku.  
d. Oznaczenia tego terenu lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty  

w ramach realizacji przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca utrzymuje teren, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy w stanie 

wolnym od zbędnych przeszkód komunikacyjnych oraz usuwa i składuje wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie poza teren, na którym będzie wykonywany 
przedmiot umowy wszelkie urządzenia oraz pozostawi cały ten teren czysty i nadający się  
do użytkowania. 

5. W przypadku powstania jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń na terenie realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia  
do stanu poprzedniego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu - najpóźniej w ciągu 15 dni od daty 
przekazania terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy - kopii oświadczenia 
złożonego we właściwym dla Zamawiającego Urzędzie Dozoru Technicznego o przyjęciu  
na siebie obowiązku zapłaty faktur za wszystkie czynności dozoru technicznego do momentu 
wydania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację kotła WR 25 nr 7 oraz innych urządzeń 
podlegających dozorowi po przeprowadzonej modernizacji. 

7. Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy, które muszą być fabrycznie  nowe, rok produkcji nie starsze niż 12 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

8. Transport, demontaż i montaż urządzeń, a także wszelkie inne dodatkowe prace związane  
z wykonaniem przedmiotu umowy będą się odbywały staraniem i na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca na własny koszt wywiezie wszystkie odpady powstałe po wykonanych pracach  
z terenu kotłowni na wysypisko, oraz poniesie koszty  utylizacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

10. Zdemontowane elementy stalowe  stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca 
zdemontowane elementy złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 
kotłowni. 

11. Wykonawca pokrywa koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdym wypadku przy 
pracy powstałym przy realizacji przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale 
projektantów, kierownika/kierowników robót i osoby pełniącej funkcję programisty, 
wskazanych  
w ofercie.   

14. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, przy udziale których będzie wykonywany przedmiot 
umowy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności i doświadczenie 
niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także będą 
przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13 będzie możliwa w następującej sytuacji:  
1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez te osoby 

obowiązków umownych, 
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2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
16. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 13, Wykonawca zobowiązany będzie  

do potwierdzenia, iż osoba nowa spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy. 

17. Zmiana osoby wymienionej w ust. 13 dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie tej osoby co najmniej na 3 dni robocze przed 
zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy. Zmiana nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną),  
co najmniej 1 000 000 zł.  

19. W przypadku, gdy termin ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
potwierdzony dokumentem przedłożonym przed podpisaniem umowy upływa przed 
terminem realizacji zamówienia, Wykonawca w ostatnim dniu ważności tego ubezpieczenia, 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nowego dokumentu potwierdzającego 
posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną, o której mowa w ust. 18. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym wypadku przy 
pracy powstałym przy realizacji przedmiotu umowy. 

21. W zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP 
i P.poż, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulacji zawartej w "Instrukcji dla 
wykonawców oraz ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczące usługi na 
terenie i w obiektach MEC Sp. z o.o. w Koszalinie" stanowiącej załącznik do niniejszej 
umowy. 

§ 3 
                               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy, 
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
c) odbiór przedmiotu umowy, 
d) terminowa zapłata za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

§ 4 
PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za to, że w momencie wydania 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy, Zamawiający 
będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych  
do tej dokumentacji, oraz że prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców dokumentacji, wobec 
Zamawiającego, jego pracowników, innych wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek 
roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do dokumentacji bądź zakresu jej  

      wykorzystania, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej  
      i żądanej przez Zamawiającego pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia bądź zwrócić    
      Zamawiającemu wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez   
      Zamawiającego. 
3. Z chwilą wydania dokumentacji, Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do tej dokumentacji, na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i powielania dokumentacji - wytwarzania określoną techniką 

drukarską i techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumentację pierwotnie 
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utrwalono - wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub kolejnych 
egzemplarzy, 

c) w zakresie udostępniania dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany pod lit. 
b), w tym udostępnienie na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów, lub 
innych osób i podmiotów według wyboru Zamawiającego 

d)  wykorzystania dokumentacji do wykonania na jej podstawie modernizacji lub remontu 
obiektu, instalacji albo urządzenia, 

e) wykorzystania dokumentacji do tworzenia projektów zależnych (związanych) oraz 
projektów w postaci szczegółowej do zgodnej z prawem realizacji inwestycji lub 
wykonania modernizacji lub remontu obiektu, instalacji albo urządzenia, 

f) wprowadzenia zmian do dokumentacji, niezbędnych w celu wykonania na jej podstawie 
modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urządzenia. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie za wykonanie przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu wykonywanie praw zależnych związanych  
z dokumentacją tj. rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań dokumentacji w tym  
w szczególności, ale nie wyłącznie z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz zapewni aby dalszej zgody na wykonywanie praw 
zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający. 

5. Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przekaże 
oświadczenie autora projektu lub jego części o przekazaniu praw majątkowych w zakresie,  
o którym mowa w  niniejszym paragrafie. 

 
§ 5 

                               TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Rozpoczęcie robót demontażowych i montażowych  na obiekcie kotłowni FUB: od daty 

podpisania umowy. 
2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. uzgodnionego z Zamawiającym projektu 

budowlano-wykonawczego przedmiotu umowy wraz z kosztorysem szczegółowym łącznie  
z zestawieniem R,M,S, odpowiadającym złożonej ofercie oraz złożenie wniosków  
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie:  do dnia 30.06.2020 r.  

3. Zakończenie robót montażowych (wszystkie branże) w terminie: do dnia 30.10.2020 r.                        
 a) przebudowa kotła,  
b) budowa  przyłącza gazu do budynku kotłowni, instalacji gazowej w budynku kotłowni, 
montaż palników i instalacji gazowej w kotle,  
c) budowa  komina i kanałów spalin, 
d) budowa  instalacji elektroenergetycznych i akpia, 
e) wykonanie  robót  w zakresie  ochrony przeciwpożarowej budynku kotłowni,   
f) zakończenie niezbędnych prób, badań  i odbiorów, 
g) zakończenie pozostałych prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,                            

4. Rozruch technologiczny kotła oraz wykonanych instalacji w terminie:  do dnia 30.11.2020 r. 
a) uruchomienie przyłącza gazowego, odbiór przez PSG, 
b) uruchomienie palników gazowych,  
c) odbiór i dopuszczenie kotła do ruchu  przez UDT, 
d) przeprowadzenie prób funkcjonalnych kotła na gorąco, praca kotła pod obciążeniem,  
d) odbiór i dopuszczenie wykonanych instalacji przez właściwego Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej, 
e) przekazanie kotła  i wykonanych instalacji do ruchu próbnego. 

5. Ruch  próbny kotła  i wykonanych instalacji w terminie: od 01.12.2020 r. do 28.01.2021 r.  
W trakcie ruchu próbnego: 
a) nastąpi podłączeniu budowanego kotła do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni                   
(wykonanie  na zlecenie i koszt Zamawiającego), 
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b) zostaną wykonane pomiary energetyczne kotła oraz pomiary stężeń zawartości pyłowo - 
gazowych w spalinach przez niezależny podmiot (wykonanie na zlecenie i koszt  
Zamawiającego), 
c) zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności działania poszczególnych instalacji          

i urządzeń kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji 
pracy kotła. 

6. Odbiór końcowy i przekazanie kotła oraz wykonanych instalacji do użytkowania 
nastąpi w dniu 29.01.2021 r. 

 
§ 6 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców  

i w zakresie wskazanym w ofercie, z zastrzeżeniem ust 3. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy nowemu 

podwykonawcy lub dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego na piśmie o tym fakcie, co najmniej na 3 dni robocze przed 
dokonaniem zmiany w zakresie wykonania umowy przy udziale podwykonawców.  
W przypadku zmiany podwykonawcy lub powierzenia wykonywania automatyki kotła 
nowemu podwykonawcy, Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu, że nowy 
podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany w zakresie 
podwykonawców nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia, o którym mowa  
w art. 647 1 Kodeksu Cywilnego, które powinno określać szczegółowy przedmiot robót 
budowlanych zleconych przez Wykonawcę podwykonawcy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, ze wskazanie przez podwykonawcę w ofercie 
podwykonawcy/podwykonawców i części zamówienia, które powierzy podwykonawcy/ 
podwykonawcom, nie jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zgłoszenia 
podwykonawcy, określonego w przepisach art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zgłoszenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno nastąpić po podpisaniu niniejszej 
umowy. 

5. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy/ 
podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia  
i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu, przed terminem zapłaty 
wynagrodzenia, za realizację przedmiotu umowy, pisemnego potwierdzenia przez 
podwykonawcę/podwykonawców, którego wierzytelność jest częścią składową 
wynagrodzenia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 
podwykonawcy/podwykonawców. 

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający 
zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości odpowiadającej szczegółowemu 
przedmiotowi, który został określony w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 i wyliczonej  na 
podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej lub ceny demontażu i dokumentacji projektowej określonej w formularzu 
ofertowym, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Kwota ta stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio 
dalszych podwykonawców), zgłoszonych zgodnie z art. 6471 Kc.  

8. Zatrzymanie, o którym mowa, w ust. 7, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania 
zapłaty na rzecz podwykonawcy/podwykonawców. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 
niniejszej umowy. 

10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy 
zawartych w § 4, upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań  
w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń danej 
umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

 

§ 7 
                                    WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  

w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości: 
 

łączna wartość netto: …………….…… zł                           

łączna wartość podatku VAT (…..): ………..…………. zł 

łączna wartość brutto: …………………… zł              

(słownie: ………………………………………………………………………………….…./100), 
 

2. Kwota wymieniona w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy 
opisanego w § 1 ust. 1, w tym wszelkie roboty nie wyszczególnione w umowie i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a które są niezbędne do wykonania całego przedmiotu 
umowy. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi czterema fakturami, zgodnie  
z poniższymi warunkami płatności: 
a) faktura częściowa nr 1 - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w ust. 1, wystawiona po opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej 
obejmującej cały przedmiot umowy oraz po złożeniu wniosków o uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, wystawiona na podstawie protokołu 
odbioru częściowego robót podpisanego przez obie strony.  

           Faktura płatna w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
b) faktura częściowa nr 2 - w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w ust. 1, wystawiona po zakończeniu całości robót montażowych (wszystkie 
branże), zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, wystawiona na podstawie protokołu odbioru 
częściowego robót podpisanego przez obie strony.  

           Faktura płatna w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
c) faktura częściowa nr 3 - w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w ust. 1, wystawiona po zakończeniu rozruchu technologicznego kotła  
i wykonanych instalacji,  zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, wystawiona na podstawie 
protokołu odbioru częściowego robót podpisanego przez obie strony.  

           Faktura płatna w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
d) Faktura końcowa w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w ust. 1, wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót i przekazaniu kotła do 
użytkowania zgodnie z § 5 ust. 6 umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego 
podpisanego przez obie strony.  

     Faktura płatna w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa  

w ust 1, w kwocie niższej niż należna w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 
z uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa  
w § 9 ust 12 lit c umowy.  

5.  Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, o którym mowa w § 9 ust 12 lit b, Zamawiający 
jest uprawniony do zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości 20 % wartości 
faktury częściowej oraz 40 % faktury końcowej, do czasu usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze częściowym lub końcowym. Zatrzymana kwota zostanie zwolniona w ciągu 7 dni 
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od dnia sporządzenia przez strony protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych 
przy odbiorze częściowym lub końcowym. 

6. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na konto Wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………….. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 6, znajduje się na 
białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej1. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: 669-050-14-66. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  o nr NIP: .............................. 
10. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest 

………………………………………………………………………………………. 
11. W przypadku nie uregulowania należności za fakturę w określonym terminie, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

12. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc). 

13. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  

 
 § 8 

NADZÓR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Zamawiającego reprezentuje: 

a) ………………………………………………………………………………….. 

b)………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawcę reprezentuje:  

a)………………………………………………………………………………….. 

b)………………………………………………………………………………….. 

3. Koordynator ds. bhp: Jerzy Lisowski tel. (94) 34-74-426.  
 

§ 9 
                                                                    ODBIORY  
1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez osoby 

wykonujące nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca powinien zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa 
wyżej, w formie pisemnej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie 
zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty rozbiórki 
wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

2. Strony postanawiają, że przeprowadzone zostaną trzy odbiory częściowe, po wykonaniu 
zakresu robót, określonego w § 5 ust. 2, 3 i 4  oraz odbiór końcowy zgodnie z zapisami w § 5 
ust. 6. 

3. Wykonawca powinien zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych   
w formie pisemnej, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
częściowego lub stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w zakresie podlegającym 
odbiorowi częściowemu, Zamawiający może odmówić odbioru częściowego. 

4. Załącznikami do protokołu odbioru z rozruchu technologicznego kotła o którym mowa w  § 5 
ust. 4 będą: 

 
1 Dotyczy podatników VAT 
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a. protokół z pełnego 72-godzinnego ruchu  technologicznego kotła  na gorąco, wraz                                       
z rozruchem urządzeń elektrycznych, układów automatycznej regulacji i zdalnego 
sterowania oraz wizualizacji pracy kotła, 

b. protokoły z przeprowadzonych prób i odbiorów wykonanych instalacji, 
c. kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z instrukcją eksploatacji - 3 egz.,  
d. dokumentacja techniczno-ruchowa kotła oraz dokumentacje techniczno - ruchowe 

zainstalowanych urządzeń i maszyn w języku polskim, 
e. dokumentacja koncesyjna, 
f. atesty jakościowe materiałów wystawione przez producenta, 
g. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
h. certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 

budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności, 
i. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, pomiarów, badań i uruchomień, a w szczególności 
protokoły odbioru robót branżowych oraz częściowych objętych przedmiotem 
umowy, 

j. dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów (utylizację odpadów),  
k. potwierdzenie pisemne o przeszkoleniu załogi, 
l. potwierdzenie i decyzja dopuszczenia kotła do eksploatacji przez UDT, 
m. protokoły z przeprowadzonych prób i odbiorów wykonanych instalacji 

wynikające z uzyskanych pozwoleń na budowę, 
n. uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do przekazania przedmiotu 

umowy  do użytkowania Zamawiającemu (w tym rzeczoznawcy w specjalności 
bhp, ppoż, ochrony środowiska, opinii Zakładu Kominiarskiego, właściwego 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i innych). 

5. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego  robót i przekazania przedmiotu umowy do 
użytkowania, o którym mowa w  § 5 ust. 6  będzie sprawozdanie z pomiarów energetycznych 
kotła po wykonanej modernizacji o których mowa w ust. 7. 

6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy i przekazanie kotła do użytkowania zostanie 
przeprowadzony po  podłączeniu przez niezależny podmiot budowanego kotła do istniejącego 
systemu nadrzędnego kotłowni i otrzymaniu wyników z pomiarów energetycznych kotła oraz 
pomiarów stężeń zawartości pyłowo -gazowych w spalinach. 

7. Podłączenie modernizowanego kotła do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni oraz 
pomiary energetyczne po modernizacji (wykonane według normy PN-EN 12952-15) oraz 
pomiary stężeń zawartości pyłowo - gazowych w spalinach zostaną wykonane na zlecenie  
i koszt Zamawiającego przez niezależne podmioty.  

8. O podłączeniu kotła do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni oraz o zakończeniu 
pomiarów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 3 dni 
telefonicznie lub mailowo. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający dokona 
czynności odbioru końcowego jednostronnie i prześle kopię protokołu Wykonawcy. 

9.  W przypadku, gdy pomiary, o których mowa w ust. 7 wykażą, że zmodernizowany kocioł 
nie osiągnął wymaganej sprawności lub nie uzyskał gwarantowanych parametrów kotła,  
o których mowa w pkt. IV PFU, Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których 
mowa w ust 12 lit. a). 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca po usunięciu wad  zobowiązany jest do 
wykonania pomiarów energetycznych o których mowa w  ust 7 na swój koszt. Po uzyskaniu 
wyników z pomiarów potwierdzających, że zmodernizowany kocioł osiągnął gwarantowane 
parametry, o których mowa w pkt. IV PFU, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 
Zamawiającego o uzyskaniu wyników pomiarów i zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru 
końcowego.  

11.  W sytuacji zgłoszonych uwag w formie pisemnej przez Wykonawcę do wyników pomiarów,  
o których mowa w ust. 7, w nieprzekraczalnym terminie do dnia odbioru końcowego, strony 
dopuszczają możliwość odstąpienia od dokonania odbioru końcowego i powtórzenia badań na 
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zlecenie Wykonawcy. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z tego uprawnienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o uzyskaniu wyników 
pomiarów i zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru końcowego, nie później niż w terminie 
30 dni od daty odstąpienia od dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. Zamawiający w takim przypadku wyznaczy termin odbioru końcowego, z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy powtórne pomiary nie 
potwierdzą zasadności uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do wyników pomiarów, o których 
mowa w ust. 7, koszt ich wykonania ponosi Wykonawca, w przeciwnym wypadku 
Zamawiający.  
W przypadku nieskorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do zgłoszenia uwag do wyników 
pomiarów w terminie do dnia odbioru końcowego, uprawnienie Wykonawcy w tym zakresie 
wygasa. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,  
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wystąpią wady nie pozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, ale nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo 
odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku, Wykonawca po usunięciu wad zgłosi 
w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego,  
a Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy przedmiotu 
umowy w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia; 

b) jeżeli wystąpią wady pozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z jego przeznaczeniem i nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający dokona 
odbioru; w protokole odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;  

c) jeżeli wystąpią wady pozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z jego przeznaczeniem, ale nie nadające się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru, 
zastrzegając sobie jednocześnie prawo do jednostronnego obniżenia wynagrodzenia 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej przedmiotu umowy .  

 
§  10                                                                                                                                                                                                              

ODBIÓR  GWARANCYJNY  
1. Zamawiający wyznaczy odbiór z przeglądu gwarancyjnego przed upływem terminu 

gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych 
wskazanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.  

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru gwarancyjnego kotła będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 

§ 11 
GWARANCJA 

1. Na cały przedmiot niniejszej umowy, w tym także na części realizowane przez 
podwykonawców, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  
a) gwarancji przejściowej - na okres od dnia odbioru rozruchu technologicznego  do 

dnia odbioru końcowego  przedmiotu umowy  
b) gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy  

i przekazania kotła do użytkowania. 
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust 12 lit b, okres gwarancji rozpocznie się od dnia 
sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym.  
 
Okresem gwarancji objęte są wszystkie usługi, urządzenia, elementy instalacji 
dostarczone, wykonane i zamontowane  przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 
niezależnie od zapisów umieszczonych w przekazanej dokumentacji techniczno- 
ruchowej DTR urządzeń, instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej. 
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Jeżeli dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy wykonanych instalacji i zamontowanych 
urządzeń niezbędne są, wg zapisów zawarty w DTR, okresowe przeglądy serwisowe,  
to Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji musi zapewnić ich bezpłatne 
wykonanie. 

2. Strony niezależnie od udzielonej gwarancji rozszerzają rękojmię na wykonany przedmiot  
umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji. 

3. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie równej 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. ........... zł 
(słownie:.........................../100 złotych). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości będzie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy  
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota w wysokości 30% 
zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §13 ust. 2 wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego  
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, 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. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O terminie usunięcia wad, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę listem poleconym lub mailowo, z co najmniej 10 
dniowym wyprzedzeniem.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy,                           
a kosztami obciążyć Wykonawcę niniejszej umowy. Koszty wykonania zastępczego                   
w okresie gwarancji zostaną w pierwszej kolejności pokryte z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

§ 12 
KARY UMOWNE   

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych na niżej opisanych zasadach.  

2. Jeżeli podstawą naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie Wykonawcy należy przez  
to rozumieć całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
a) karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

b) karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

c) karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu zakończenia robót, określonego w § 5 ust. 2 umowy. 

d) karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu, określonego w § 5 ust. 3 umowy, 
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e) karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu, określonego w § 5 ust. 4 umowy, 

f) karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 6, z winy 
leżącej po stronie Wykonawcy. 

g) karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu na usunięcie wad, wyznaczonego na zasadach określonych  
w § 9 ust. 12 lit. b umowy. 

h) karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu na usunięcie wad, wyznaczonego na zasadach określonych  
w § 11 ust. 5 umowy. 

i) karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
przekroczenia terminu na usunięcie wad, wyznaczonego na zasadach określonych  
w § 10 ust. 1 umowy. 

j) karą umowną w wysokości 30 000,00 zł za nieprzedłożenie Zamawiającemu  
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie ubezpieczenia wskazanej 
w § 2 ust. 18, w przypadku, gdy upłynie termin ważności ubezpieczenia OC, zgodnie  
z przedłożonym uprzednio dokumentem potwierdzającym posiadanie OC, 

k) za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osób wykonujących 
pracę na rzecz Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, brak odzieży, kasków, 
obuwia roboczego, w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek, 

l) za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę 
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w wysokości 100,00 zł 
za każdy ujawniony przypadek, 

m) za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających, w wysokości 500,00 zł za każdy 
ujawniony przypadek. 

4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust 6 umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości opłat nałożonych na Zamawiającego 
przez Urząd Dozoru Technicznego. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że w chwili dokonywania płatności faktury  
za wykonanie przedmiotu umowy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę  
w § 7 ust. 6, nie znajduje się na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający, może obciążyć Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 19% wynagrodzenia Wykonawcy netto,  o którym mowa w § 7 ust. 1. 

6. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne, o których mowa w ust 3 do 5 mogą być 
dochodzone także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia złożonego 
przez którąkolwiek ze stron.  

8. W przypadku, gdy kary umowne określone w ust. 3, 4 i 5 nie pokryją poniesionej szkody, 
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kary 
umownej naliczonej przez Zamawiającego. 

10. Łączna kwota kar, o których mowa w ust. 3 lit. od c) do i) nie może przekroczyć 50% 
wartości całkowitej wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.   
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§ 13 
ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej 
wymienionych przypadkach: 

 a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, 
b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, 
c) zmiana wynagrodzenia. 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 
przypadkach:  

1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności  
w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, lub warunków atmosferycznych 
odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych. 

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.  

          3)  Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 
   4)  Gdy zmiany będą następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności  w przypadku, gdy wydanie przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje 
rozpoczęcie lub kontynuowanie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, 
uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe 
jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o  czas, jaki 
minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub 
uzgodnienia. 

      5)  Konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych.  
 6) Wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć,    

pomimo zachowania należytej staranności. 
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w następujących przypadkach: 

   1)  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami:  
         a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji 
przedmiotu umowy,  

            b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót, 

           c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji  
wykonanego przedmiotu umowy, technologicznych,  

           d) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

           e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa. 

   2) Zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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  3) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego  
 z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

4. W przypadku zmiany umowy skutkującej koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą 
kalkulacji szczegółowej z wykorzystaniem KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych)  
i zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych: stawek roboczogodziny(R), ceny 
materiałów (M) i najmów sprzętu (S) oraz wskaźników narzutów (Kp, Z) na poziomie 
średnich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla województwa zachodniopomorskiego  
z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym ma być wprowadzona zmiana lub faktur lub 
ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu jeżeli nie występują one w cenniku. Szczegółowe 
kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian Umowy sporządzone przez 
Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu przez Zamawiającego,  
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu  
o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru ma możliwość ich sprawdzenia i uzyskania 
niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli oferty uzyskane przez Zamawiającego dla 
materiałów lub usług będących podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur 
załączonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie średnią z cen zawartych  
w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru i w złożonej przez Wykonawcę wycenie.  
W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót lub ograniczenia 
wynikającego ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne 
wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie 
wykonuje. Wartość tych robót zostanie ustalona według zasad określonych powyżej  
z przyjęciem składników cenotwórczych z daty złożenia oferty. 

5.  Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. 
Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmiany do umowy jest 
dostosowanie przez Wykonawcę wysokości lub terminu ważności zabezpieczenia 
określonego w § 11 ust. 3 umowy, jeśli zmiana umowy będzie miała wpływ na to 
zabezpieczenie.  

7. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie 
stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy wynikających z Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 
odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w ciągu  
14 dni od daty protokolarnego przekazania terenu, na którym będzie wykonywany 
przedmiot umowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy 
niż 14 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpił do robót, 

c) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny  
z postanowieniami umowy, a termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego 
do zmiany sposobu wykonywania robót bezskutecznie upłynął, 

d) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
posiadanie ubezpieczenia OC, w przypadku, gdy termin ważności ubezpieczenia 
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przedłożonego uprzednio Zamawiającemu upłynie wcześniej niż termin realizacji 
zamówienia, 

e) w przypadku podjęcia przez Wykonawcę likwidacji firmy, 
f) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 litera d), Wykonawca ma obowiązek 
poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.  

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

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  
na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku, 
gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia 
przerwanych prac ponosić będzie ta strona, która od umowy odstąpiła, z tym,  
że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 litera b-g koszty te ponosi Wykonawca, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru  
w ciągu 14 dni, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia przez 
którąkolwiek ze stron oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, usunie z terenu 
budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, bez 
względu na przyczyny odstąpienia, obowiązany jest do: 

 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu, na którym były 
wykonywane prace w dniu odbioru robót przerwanych,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest dodatkowo do 
odkupienia materiałów, o których mowa pod literą c. 

 

§ 14 
KLAUZULA  POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
Informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.  

2.   Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,  
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Zamawiającego,  
uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy niezależnie od formy 
przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej „Informacjami”.  

3.   Z zakresu informacji wskazanych w ust. 2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie 
sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku 
realizacji niniejszej Umowy.  

4.    Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków 
raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje  
o schematach podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: 
„Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją niniejszej Umowy. W razie wystąpienia 
wyżej wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji oraz do 
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poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie i terminach wynikających  
z Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej.  

5.   Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji niniejszej 
umowy. 

6.   Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie 
rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem 
uzasadnionej potrzeby do celów określonych w ust. 3.  

7.   W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 
Zamawiający, którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, który 
dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat i utraconych 
korzyści. 

8. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający (administrator danych) 
powierza Wykonawcy (podmiotowi przetwarzającemu) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 
………………… zawartej w dniu ………………………….. 

 
§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy  
w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

4. Jeżeli, Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie,  
o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może wystąpić na drogę sądową. Ewentualne spory 
wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Koszalinie. 

5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
c) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
d) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
e) oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy),  
f) instrukcja dla Wykonawców. 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA  

 
 
 


