
 

 

Realizacja projektu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze 

LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, 

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ……………………….... 

 

Zawarta w …………………….., z dnia ........................................ roku, pomiędzy: 

 

1. Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2, NIP: 7342543486, 

REGON:000532240, w imieniu, której działa Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Szkarłat - Skarbnika Gminy Chełmiec, 

oraz 

2. Gminą Grybów z siedzibą 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, NIP: 7343515546, 

REGON: 491892268, w imieniu której działa Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów, przy 

kontrasygnacie Anna Mogilska - Skarbnika Gminy Grybów, 

oraz 

3. Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 7340016707, REGON: 

000640165, w imieniu której działa Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowy Sącz, przy 

kontrasygnacie Renaty Seruga – Tokarz - Skarbnika Miasta Nowy Sącz, 
 

gdzie, wyznaczony Zamawiający na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) /Pzp/ 

Gmina Chełmiec w oparciu o art. 15 ust. 2-4 powierzyła Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania „Korona Sądecka” z siedzibą przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chełmiec wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowi, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  

KRS: 0000299101, NIP:7343287878, REGON:120634890, jako Podmiotowi trzeciemu 

przeprowadzenie postępowania, 

– zwani dalej wszyscy łącznie „Zamawiającym” 
 

a 
 

____________________________ z siedzibą ______________________________________, 

REGON: _________________, NIP: ___________________, KRS:____________________, 

reprezentowaną przez: _________________________________________, zwaną dalej 

„Wykonawcą”, 
 

Preambuła 

Mając na uwadze, że: 
 



 

 

1. Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 27 grudnia 2 

019 r., nr _______________ na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż jednostek 

wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na 

Części.” 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawów instalacji 

fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, zestawów instalacji solarnych, instalacji z 

pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody oraz instalacji z kotłem na biomasę – pellet 

w ramach programu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii 

na obszarze LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części” na  nieruchomościach 

prywatnych oraz nieruchomościach publicznych zlokalizowanych w: Gminie Chełmiec, Gminie 

Grybów oraz na terenie Miasta Nowy Sącz w podziale na cztery części. 

 

a) W ramach Części A: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 253 szt. łącznie 

zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy: wykonanie 

instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin 

partnerskich oraz budynkach użyteczności publicznej polegające na dostawie elementów 

instalacji i przeprowadzeniu na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z 

uruchomieniem instalacji i instruktażem użytkowników. Zestawy instalacji 

fotowoltaicznej muszą się składać co najmniej z następujących elementów: paneli 

fotowoltaicznych monokrystalicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, 

optymalizatorów mocy do każdego modułu fotowoltaicznego, inwertera DC/AC z funkcją 

pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, 

układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. 

Przewiduje się następujące typy zestawów instalacji fotowoltaicznych, w zależności od 

ich mocy, w ilościach:  

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,00 kW, w ilości 239 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,00 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,70 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw  paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 12,0 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 15,0 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 15,6 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 16,8 kW, w ilości 2 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 21,9 kW, w ilości 1 sztuk. 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 30,3 kW, w ilości 2 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 31,8 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 33,9 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 38,4 kW, w ilości 1 sztuk; 

Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 39,9 kW, w ilości 1 sztuk; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Panele fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A  do SIWZ. 

 



 

 

b) W ramach Części B: dostawa i montaż wraz z  uruchomieniem 72 szt. łącznie 

zestawów instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin 

partnerskich: wykonanie zestawów instalacji solarnych na prywatnych budynkach 

należących do mieszkańców gmin partnerskich przez dostawę elementów instalacji i 

przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych wraz z uruchomieniem i 

instruktażem. Przewiduje się jeden typ zestawów instalacji solarnej, w ilościach: 

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 1,75 kW każdy, zasilające 

podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 250 l w ilości 72 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Kolektory słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ. 

 

c)  W ramach Części C: - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji z pompą 

ciepła powietrzną: wykonanie 67 szt. łącznie  instalacji z pompą ciepła powietrzną na 

potrzeby ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach należących do mieszkańców 

gmin partnerskich polegające na dostawie elementów instalacji i przeprowadzeniu na 

miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych wraz z uruchomieniem i 

instruktażem użytkowników. Przewiduje się jeden typ zestawów instalacji pomp ciepła 

powietrznych w ilościach:  

Zestaw I: pompa ciepła powietrza pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej (CWU)  o mocy cieplnej min. 2,1 kW, w ilości 67 sztuk. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Pompy ciepła do C.W.U., która stanowi załącznik nr 8C  do SIWZ. 

d)   W ramach Części D: - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na 

biomasę-pellet: wykonanie 85 szt. łącznie instalacji kotłów na biomasę - pellet wraz 

z zasobnikiem buforowym C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l w prywatnych 

budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich polegające na dostawie 

elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na 

biomasę - pellet wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się jeden typ instalacji 

kotłów na biomasę - pellet w ilości: 

Zestaw I: kocioł na biomasę - pellet o mocy cieplnej minimum 20,00 kW wraz z 

zasobnikiem buforowym C.W.U. o pojemności minimalnej 300 l, w ilości 85 sztuk. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części D zawarty jest w Dokumentacji  

Technicznej – Kotły na biomasę - pellet, która stanowi załącznik nr 8D  do SIWZ. 

 

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji zadania w 

Części/Częściach lit. ______________________; 1 został wyłoniony Wykonawca.  
 

5. Zawarcie niniejszej umowy jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

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

6. Wykonawca dysponuje wiedzą, doświadczeniem i potencjałem niezbędnym do 

wykonania całości Inwestycji oraz wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

 
1 Zaznaczyć właściwe dla danej części. 



 

 

oraz oświadcza, że ma pełną świadomość charakteru Inwestycji, zapoznał się ze wszelkimi 

uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją Inwestycji oraz, że spełnia 

wszystkie warunki określone w SIWZ. 
 

Strony zawierają umowę o poniższej treści:  
 

§ 1. 

Definicje i Oświadczenia 

1. W Umowie następujące terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej: 

1) Efekt Ekologiczny - oznacza osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci sumarycznej 

redukcji zanieczyszczeń z wszystkich budynków objętych pracami Wykonawcy w ilości co 

najmniej: _____________kg/rok; 

2) Inwestycja - oznacza wykonanie _____________ szt. instalacji ______________ dla 

budynków Część lit. __________________ przedmiotu zamówienia.2 

3) Plakietka Informacyjna - oznacza kolorową samoprzylepną, zmywalną wykonaną przez 

Wykonawcę plakietkę według projektu Zamawiającego o wymiarach o wymiarach 8 x 12 cm, 

umieszczaną na poszczególnych instalacjach informującą o Podmiotach Współfinansujących 

Inwestycje; 

4) Podmioty Współfinansujące - oznacza Województwo Małopolskie – Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. 

„Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 

Korona Sądecka z podziałem na Części.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -

2020, w osi 4 Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych.   

5) SIWZ - oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 

do niniejszej Umowy; 

6) Umowa - oznacza niniejszą umowę. 

7) Czas reakcji serwisu - oznacza czas, w którym Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia 

zgłoszenia i naprawy usterki. 

8) Instalacja - oznacza odpowiednio dla: części A – zestaw fotowoltaiczny z optymalizatorem 

mocy, dla Części B – instalację solarne, dla części C - pompę ciepła powietrzną, dla Części D – 

instalację kotła na pellet. 

9) ST - oznacza Specyfikacje Techniczne, określając sposób wykonania i odbioru robót, 

właściwe dla danych części zamówienia, stanowiącą załącznik do SIWZ. 

10) Beneficjent - Właściciel/właściciele budynku (nieruchomości) objętego Projektem, który 

podpisał umowę z Zamawiającymi lub sam Zamawiający - dla budynków użyteczności 

publicznej. 

11) Odbiór instalacji - odbiór jednej Instalacji zamontowanej i uruchomionej u jednego 

Beneficjenta; 

12) Odbiór częściowy - odbiór wszystkich wykonanych Instalacji w danym kwartale; 

 
2 Wypełnić zgodnie z SIWZ dla danej części przedmiotu zamówienia 



 

 

13) Odbiór końcowy - odbiór wszystkich obowiązków objętych Przedmiotem niniejszej 

Umowy; 

14) Odbiór robót zanikających - odbiór robót ulegających podczas prowadzonych prac 

zakryciu przez co niemożliwych lub bardzo trudnych do zweryfikowania podczas innych 

odbiorów; 

15) Ocena techniczna - wstępne spotkanie Wykonawcy z Beneficjentem, na którym 

Wykonawca dokona analizy nieruchomości oraz określi możliwość wykonania na niej 

Instalacji. Wykonanie każdej Oceny technicznej zostanie potwierdzone spisaniem przez 

Wykonawcę i Beneficjenta Protokołu z Oceny technicznej. 

 2. W przypadku powstania rozbieżności w zakresie postanowień niniejszej Umowy, SIWZ 

lub oferty Wykonawcy, wątpliwości interpretacyjne zostaną rozstrzygnięte z wykorzystaniem 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) niniejsza Umowa; 

2) Załącznik nr ____________3 do SIWZ (Specyfikacje Techniczne); 

3) oferta Wykonawcy. 

 3. Liczba pojedyncza danego terminu, pojęcia, wyrażenia obejmuje także jego liczbę 

mnogą i na odwrót, chyba że co innego wynika z kontekstu. 

 4. Nagłówki w niniejszej Umowie umieszczono wyłącznie ze względów redakcyjnych  

i nie wpływają one na interpretację jego postanowień. 

5. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, potencjał osobowy posiadający 

uprawnienia umożliwiające wykonanie Umowy oraz środki finansowe i techniczne 

niezbędne do wykonania Inwestycji. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy 

wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego 

charakteru świadczonych usług, w zakres których wchodzi wykonanie Inwestycji. 

2) przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które 

mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Inwestycji, w tym na ustalenie 

wysokości Wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi 

dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego 

Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości 

żadnych zastrzeżeń. 

3) zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu Umowy, zakresem robót 

oraz warunkami technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w 

przyszłości żadnych zastrzeżeń. 

4) użyte do realizacji Przedmiotu Umowy Materiały będą nowe i nie będą pochodziły z 

serii wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą 

posiadać parametry zgodne z przedstawioną ofertą Wykonawcy i ST; 

5) przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości Wynagrodzenia, 

a nadto oświadcza, że zapoznał się (i w całości je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami 

oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez 

 
3 Zaznaczyć właściwe dla danej części. 



 

 

konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 
 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca - zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą 

załącznik nr 4 do Umowy, sporządzoną na podstawie SIWZ i w wyniku przeprowadzonego 

przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ___________________) - zobowiązuje się do 

wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego za zapłatą wynagrodzenia. 

2. Przedmiotem Umowy jest: 

1) wykonanie Robót określonych w Części/Częściach lit. ________________4 o których 

mowa w Preambule Umowy, w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż jednostek 

wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na 

Części.”, realizowanego w oparciu o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020, 

2) osiągnięcie Efektu Ekologicznego i efektu rzeczowego, poprzez realizację Inwestycji, 

3) monitorowanie Efektu Ekologicznego oraz Serwis Instalacji fotowoltaicznych przez 

Okres  o których Trwałości Projektu oraz w Okresie Gwarancji, 

4) utrzymanie Efektu Ekologicznego przez Okres Trwałości Projektu oraz w Okresie 

Gwarancji. 

3. Szczegółowy opis Przedmiot Umowy został określony w SIWZ wraz z załącznikami, które 

stanowią załącznik nr 2 do Umowy, w zakresie Części lit. ________________5. 

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy; 

2) zagwarantowania, że osoby wykonujące jakiekolwiek czynności u Beneficjentów 

cechowały się odpowiednią kulturą osobistą w szczególności: nie używały słów 

wulgarnych, nie paliły wyrobów tytoniowych bez zgody Beneficjentów, zachowały 

czystość i porządek w trakcie pracy, a po jej zakończeniu przywróciły miejsce pracy do 

stanu pierwotnego; 

3) kulturalnego i rzeczowego udzielania informacji i wyjaśnień Beneficjentowi. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy, 

w tym w szczególności wszelkie szkody wyrządzone Beneficjentom. 

3. W zakresie Części A – instalacja fotowoltaiczna - Wykonawca wykona instalację w sposób 

umożliwiający jej podłączenie do sieci energetyczne na zasadach określonych przez 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia instalacji do sieci, a 

następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je u OSD. Potwierdzenie złożenia 

dokumentów w OSD stanowi dokument niezbędny podczas odbioru częściowego.6 

4. Wykonawca sporządzi w języku polskim skróconą instrukcję obsługi i sposobu 

 
4 Zaznaczyć właściwe dla danej części. 
5 Zaznaczyć właściwe dla danej części. 
6 Dotyczy tylko wykonania instalacji fotowoltaicznych. 



 

 

monitorowania prawidłowego funkcjonowania Instalacji. Przedmiotowa instrukcja  podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Obowiązki związane z przygotowaniem Inwestycji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentacje wykonawczą (dalej: „Dokumentacja 

wykonawcza”) na podstawie posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

kompletną i zdatną do należytego wykonania Instalacji w budynkach Beneficjentów lub 

Zamawiającego oraz zgodną z ST. Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie 

dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania Dokumentacji Wykonawczej na swój 

koszt oraz uwzględnić zalecenia producenta/producentów Materiałów niezbędne dla 

realizacji Inwestycji. Poszczególna Dokumentacja wykonawcza winna zostać przedłożona 

do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem Instalacji.  

2. W przypadku gdyby do zrealizowania Inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne było 

uzyskanie jakichkolwiek pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek notyfikacji 

określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, innych niż określone w 

Umowie lub gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do 

realizacji Umowy, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał Wykonawcę, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca uprawniony jest powierzyć opracowanie części lub całości prac z zakresu 

opracowania Dokumentacji wykonawczej specjalistycznym podmiotom, jednakże ponosi za 

ich działanie lub zaniechanie odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy pierwsze 

zestawienie danych teleadresowych Beneficjentów. Kolejne zestawienia danych 

teleadresowych będą przekazywane na bieżąco co 14 dni, a zestawienie zawierające ostatnie 

dane teleadresowe zostanie przekazane Wykonawcy w terminie do 180 dni od daty 

podpisania Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) przeprowadzić u każdego z Zamawiających (w Gminie Chełmiec, Gminie Grybów 

oraz Mieście Nowy Sącz) w terminie do 30 dni od dania otrzymania poszczególnych 

danych teleadresowych, wstępnego spotkania z Beneficjentami, na którym 

Wykonawca przedstawi wstępny harmonogram realizacji Inwestycji, osoby 

zaangażowane w realizację Inwestycji oraz inne kluczowe aspekty wykonania 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na 14 dni 

przed planowanym terminem spotkania, o jego miejscu, dacie i agendzie; 

2) do sporządzenia Oceny technicznej u Beneficjentów oraz przedłożenia 

Zamawiającemu w formie pisemnej raportu z tej Oceny w terminie 75 dni od daty 

otrzymania danych teleadresowych danych Beneficjentów; 

3) w terminie do 35 dni od daty podpisania Umowy przekazać do zatwierdzenia 

Zamawiającemu pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy, który następnie 

będzie co 14 dni aktualizowany o dane przekazywane przez Zamawiającego o 

których mowa w  § 4 ust. 4 a w terminie do 185 dni od daty podpisania Umowy 

sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczny harmonogram 



 

 

rzeczowo-finansowy (dalej: „Harmonogram”), który nie będzie załącznikiem do 

Umowy, ale dokumentem pomocniczym. Harmonogram winien być sporządzony z 

podziałem na poszczególnych Zamawiających, z podziałem na typ i ilość 

poszczególnych Instalacji, w kwotach netto i brutto. Harmonogram winien 

odzwierciedlać przeprowadzone pozytywne Oceny techniczne oraz zawierać 

szacunek uwzględniający ilość dodatkowych Ocen technicznych. 

6. Harmonogramy, o których mowa w ust. 5 powyżej powinny m.in. zostać utworzone, w taki 

sposób aby zakładały równomierne, systematyczne wykonanie Robót w trakcie realizacji 

Umowy. Tworząc Harmonogramy Wykonawca powinien uwzględnić również warunki 

atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku oraz ich wpływ na możliwość montażu 

poszczególnych typów Instalacji. 

7. Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od daty przedłożenia karty materiałowej 

lub Harmonogramu, do wezwania Wykonawcy do wprowadzenia w nich zmian w terminie 

określonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni. W przypadku 

niezastosowania się przez Wykonawcę do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki. 

8. W celu ominięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony oświadczają, iż zatwierdzenie karty 

materiałowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

dostarczone przez niego Materiały oraz z obowiązku osiągnięcia Efektu Ekologicznego. 

9. Wykonawca nie może rozpocząć montażu Instalacji, bez uprzedniego zatwierdzenia karty 

materiałowej przez Zamawiającego dla tego typu Instalacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Beneficjentami i Zamawiającym termin realizacji 

Instalacji, przejęcia ich terenu i przeprowadzenia na nich Robót. 

 

§ 5. 

Realizacja Inwestycji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu Materiałów oraz do zapewnienia wszystkich 

potrzebnych sprzętów i narzędzi, transportu oraz usług wymaganych do zrealizowania 

Inwestycji, niezależnie od tego, czy czynności te są bezpośrednio wskazane w SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, SIWZ wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o dozorze technicznym wraz z aktami 

wykonawczymi, ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, zasadami sztuki 

budowlanej i inżynierskiej, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi, 

normami państwowymi i branżowymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Inwestycję zgodnie z Harmonogramem oraz w 

sposób gwarantujący terminowe uzyskanie Efektu Ekologicznego. 

4. Wykonawca wykona Plakietki Informacyjne, które należy nakleić na każdej z instalacji (w 

miejscu widocznym), przed dokonaniem odbioru danej instalacji przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zorganizuje na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność zaplecze 

magazynowe i socjalne dla osób koordynujących i kierujących robotami, a także osób 

wykonujących bezpośrednio roboty związane z realizacją Inwestycji. 

 



 

 

§ 6. 

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie Roboty niezbędne do zakończenia 

Inwestycji i osiągnięcia Efektu Ekologicznego do Daty Zakończenia Umowy, tj. do dnia 

30.04.2021 r. 

2. Wykonanie wszelkich Robót składających się na Przedmiot Umowy w sposób zgodny z 

Umową oraz osiągnięcie Efektu Ekologicznego zostanie potwierdzone dokonaniem Odbioru 

Końcowego. 

3. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji Przedmiotu Umowy jest 

niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia 

ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców oraz Materiałów oraz 

podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji Inwestycji. 

 

§ 7. 

Odbiór 

1. Przedmiot Umowy podlegał będzie następującym odbiorom: 

1) Odbiór robót zanikających, 

2) Odbiorom Instalacji, 

3) Odbiorom Częściowym, 

4) Odbiorowi Końcowemu, 

5) Odbiorowi Ostatecznemu Pogwarancyjnemu, 

zwane dalej łącznie „Odbiorami”. 

2. Odbiorom podlegają wyłącznie takie części Przedmiotu Umowy, które w dniu Odbioru 

stanowią samodzielną całość nadającą się do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem, 

a także posiadają odpowiednie uzgodnienia. Wykonawca może zgłosić do odbioru jedynie 

części Inwestycji, które zostały całkowicie ukończone, a w przypadku instalacji solarnych 

także odpowietrzone, wyregulowane i przygotowane do eksploatacji. W ramach odbioru 

sprawdzana będzie zgodność części robót w zakresie Inwestycji z postanowieniami umowy, 

SIWZ, oferty oraz zasadami sztuki budowlanej, a także kompletność dokumentacji. 

Instalacje solarne powinny być na dzień zgłoszenia do odbioru odpowietrzone, 

wyregulowane i przygotowane do eksploatacji.7 Instalacje fotowoltaiczne powinny być 

podłączone do sieci energetycznej, a protokół podłączenia do sieci musi zostać dołączony 

do zgłoszenia instalacji do odbioru częściowego.8 

3. Uwagi Beneficjentów dotyczące wykonanych Robót w danej Lokalizacji Instalacji będą 

zgłaszane przed Odbiorem Instalacji, a następnie będą wyjaśniane przez Wykonawcę w 

formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wyjaśnienia 

przekazywane będą Beneficjentowi, który zgłosił uwagi i do wiadomości Zamawiającego. 

4. Przed zgłoszeniem Robót do Odbioru Instalacji Wykonawca zobowiązany jest: 

1) dochować wymogów dotyczących przygotowania Instalacji, określonych w ST, który 

zawiera szczegółową techniczną procedurę odbioru, w tym rozruch Instalacji, 

2) dokonać wszelkich czynności związanych z oddaniem Instalacji do użytkowania. 

 
7 Dotyczy wyłącznie Części B – instalacje solarne. Dla umów na pozostałe części przedmiotu zmówienia skreślić. 
8 Dotyczy wyłącznie Części A – instalacje fotowoltaiczne. Dla umów na pozostałe części przedmiotu zmówienia skreślić. 



 

 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do Odbioru, wykonaną przez siebie Instalację. 

Zgłoszenia do odbioru dokonuje się poprzez pisemne (pod rygorem nieważności) 

oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu Robót i zgłoszeniu ich do odbioru 

Zamawiającemu.  

6. Wykonanie każdej z części robót w zakresie Inwestycji, tzn. wykonanie instalacji dla 

każdego z budynków mieszkalnych podlega odbiorowi instalacji przez Zamawiającego w 

imieniu którego działa wskazany Inspektor Nadzoru.  

7. Zasady odbioru poszczególnych robót za wyjątkiem robót zanikających kształtują się 

następująco: 

a) w dniu zakończenia robót ewentualnie następnego dnia roboczego Wykonawca zgłosi 

Inspektorowi Nadzoru gotowość robót do odbioru;  

b) Inspektor Nadzoru wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

gotowości robót do odbioru, z zastrzeżeniem, że odbiory odbywają się jedynie w dni 

robocze; 

c) w przypadku odbioru bez stwierdzenia wad robót, za termin wykonania przedmiotu 

odbioru będzie przyjęta data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości robot do odbioru; 

d) w przypadku wad robót, w tym braków dokumentacji, nieprawidłowych wyników prób 

i pomiarów instalacji, Zamawiający będzie uprawniony odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia, i wyznaczyć w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin. Zamawiający jest ponadto uprawniony do 

skorzystania ze wszystkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady przewidzianych w 

przepisach kodeksu cywilnego, w tym do obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od 

umowy w zakresie dotkniętym wadami. 

e) w przypadku wyznaczenia wykonawcy terminu do usunięcia wad, bądź do ponownego 

wykonania przedmiotu odbioru w zakresie danej części robót, zamawiający wyznaczy 

termin odbioru w sposób analogiczny jak w lit. b) niniejszych zasad;  

f) za dzień wykonania będzie przyjęta data zgłoszenia Zamawiającemu (Inspektorowi 

Nadzoru) gotowości robót do odbioru po usunięciu usterek lub po ponownym 

wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie danej części robót. 

8. Zasady odbioru robót zanikających a w szczególności ułożenia kabli przy instalacji 

naziemnej,  kształtują się następująco: 

a) Na dwa dni robocze przed planowanym wykonaniem robót zanikających Wykonawca 

zgłosi Inspektorowi Nadzoru planowanie wykonania takich prac z podaniem ich 

zakończenia;  

b) Inspektor Nadzoru potwierdzi wykonanie robót zanikających w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni od dnia zgłoszenia wykonania planowanych robót, z zastrzeżeniem, że odbiory 

odbywają się jedynie w dni robocze; 

c) w przypadku wad robót, w tym braków dokumentacji, nieprawidłowych wyników prób 

i pomiarów instalacji, Zamawiający będzie uprawniony odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad; 

d) w przypadku ponownego wykonania przedmiotu odbioru (robót zanikających) w 

zakresie danej części robót, Zamawiający przeprowadzi odbiór w sposób analogiczny 

jak w lit. b) niniejszych zasad;  



 

 

e) w przypadku braku zgłoszenia wykonania robót zanikających o którym mowa w lit. a) 

Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać dokonania „odkrywki” robót zanikających na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Odbiór Instalacji będzie potwierdzony spisaniem przez Strony Protokołu odbioru instalacji 

(dalej: „Protokół odbioru instalacji”), w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Protokół odbioru instalacji będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

Odbiorowi podlegają także wymagane niniejszą Umową dokumenty. 

10. W przypadku dokonania Odbioru Instalacji, za dzień wykonania instalacji będzie przyjęta 

data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Instalacji. 

11. Odbiorowi podlega wyłącznie Przedmiot Umowy lub jego zakres wolny od Wad. 

12. Po usunięciu Wad Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do przystąpienia do Odbioru 

(dalej: „Ponowny Odbiór”). Jeżeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal 

występują Wady, Zamawiający może - wedle własnego wyboru: 

1) ponawiać żądania usunięcia Wad istotnych, aż do skutecznego ich usunięcia przez 

Wykonawcę i wówczas dokonać Ponownego Odbioru, 

2) ostatecznie odmówić dokonania danego Odbioru i odstąpić od Umowy w całości lub w 

części, 

3) ostatecznie odmówić dokonania danego Odbioru, a następnie powierzyć wykonanie tej 

części podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji 

Zamawiający ten będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub 

ponownego wykonania Robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Jeżeli w trakcie przeprowadzania Odbioru zostaną stwierdzone drobne Wady nieistotne, nie 

powodujące w żadnym zakresie wadliwości działania instalacji, to nie wstrzymują one 

dokonania danego Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady nieistotne zostaną 

wskazane i opisane przez Zmawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie 

wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad 

nieistotnych. Jeżeli stwierdzone przy danym Odbiorze Wady nieistotne nie nadają się do 

usunięcia lub wymagać to będzie znacznych nakładów, to Zamawiający może również 

dokonać danego Odbioru, obniżając w odpowiednim stosunku Wynagrodzenie 

Wykonawcy. Dokonanie Odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za 

jednoczesnym obniżeniem w odpowiednim stosunku Wynagrodzenia Wykonawcy należy 

do swobodnego uznania Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji Beneficjenta. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się skorzystania przez Zamawiającego z 

powyższego prawa. 

14. Podczas odbioru Instalacji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać osobie 

dokonującej Odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący dokumentację 

powykonawczą, zawierającą m.in.: 

1) część opisową, 

2) niezbędne obliczenia techniczne oraz opinię, stwierdzającą, że dach przeniesie 

obciążenie panelami, dokument ten winien być sporządzony lub zatwierdzony przez 

osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie w tym zakresie, 



 

 

3) rzuty, rysunki i schematy elektryczne, 

4) wymagane prawem oświadczenia, 

5) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów, 

6) numery telefonów i adresy e - mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać 

konsultacje, 

7) komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 

8) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

9) instrukcję obsługi instalacji w języku polskim zawierającą instrukcję obsługi wszystkich 

zainstalowanych urządzeń wraz z informacją o okresach gwarancyjnych na 

poszczególne urządzenia i roboty oraz terminach przeglądów gwarancyjnych oraz 

informacje o sposobie zgłaszania wad w ramach Gwarancji Jakości. 

15. Odbiór Częściowy dokonywany jest co 3 miesiące, na koniec każdego trzeciego miesiąca 

podczas trwania Umowy, począwszy od 3 pełnego miesiąca licząc od podpisania Umowy i 

stanowi podstawę do rozliczenia pomiędzy Stronami. 

16. Protokół odbioru częściowego (dalej: „Protokół odbioru częściowego”) zostanie 

sporządzony w oparciu o Protokoły odbioru instalacji dla danego okresu (kwartału). Do 

Protokołu odbioru częściowego zostanie załączona przez Wykonawcę płyta CD zawierająca 

dokumenty, o których mowa w ust. 15 powyżej. 

17. W dniu Odbioru Częściowego na poszczególnych Zamawiających przechodzi własność 

poszczególnych Instalacji podlegających danemu odbiorowi. 

18. Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony po: 

1) zakończeniu montażu wszystkich Instalacji i zgłoszeniu ich do odbioru końcowego, 

2) przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej, 

3) stwierdzeniu przez Zamawiającego osiągnięcia Efektu Ekologicznego, na podstawie 

kontroli działania monitoringu oraz dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę. 

19. Odbiór Końcowy zostanie potwierdzony spisaniem przez Strony Protokołu odbioru 

końcowego Inwestycji (dalej: „Protokół odbioru końcowego”). 

20. Okres pracy Instalacji od daty dokonania Odbioru Częściowego do daty dokonania Odbioru 

Końcowego jest uznawany za okres przejściowej Gwarancji Jakości. 

21. Ostateczny pogwarancyjny odbiór Przedmiotu Umowy (dalej: „Odbiór Ostateczny 

Pogwarancyjny”) nastąpi nie później niż na 30 dni przed upływem Okresu Gwarancji i nie 

wcześniej niż 90 dni przed upływem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru Ostatecznego 

Pogwarancyjnego zostaną stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w 

Okresie Gwarancji, a jeszcze nie usunięte, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony 

przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad. 

22. Z uwagi na wiadomy Wykonawcy cel Umowy (osiągniecie i utrzymanie Efektu 

Ekologicznego), Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru Końcowego, jeżeli nie 

zostaną wykonane wszystkie Instalacje składające się na całą Inwestycję lub nie został 

osiągnięty Efekt Ekologiczny. 

 



 

 

§ 8. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

  1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłacą Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości do kwoty _______ zł brutto (słownie: ____________________) dalej zwane 

„Wynagrodzenie brutto”), w tym podatek 8% VAT w kwocie ________ zł, (słownie: 

_________________________) dalej zwane „Wynagrodzenie netto”.  

 

 2. Wynagrodzenie będzie płatne przez każdego z Zamawiających w kwocie wynikającej 

z ilości i rodzajów Instalacji wykonanych na obszarze danego Zamawiającego, w szczególności: 

 

1) Gmina Chełmiec - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ______zł brutto (słownie: 

_________), w tym podatek 8% VAT w wysokości _____ zł, czyli netto _____ zł (słownie: 

___________) zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Chełmiec; 

 

2) Gmina Grybów - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ______zł brutto (słownie: _________), 

w tym podatek 8% VAT w wysokości _____ zł, czyli netto _____ zł (słownie: ___________) 

zgodnie z Harmonogramem dla Gminy Grybów; 

 

3) Miasto Nowy Sącz - pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ______zł brutto (słownie: 

_________), w tym podatek 8% VAT w wysokości _____ zł, czyli netto _____ zł (słownie: 

___________) zgodnie z Harmonogramem dla Miasta Nowy Sącz; 

 

 3. Wysokość wynagrodzenia (w tym dla poszczególnych Zamawiających) oraz składniki 

tego wynagrodzenia wynikają z cen jednostkowych, które nie ulegają zmianie, zawartych w 

ofercie Wykonawcy z dnia _______.2019 r., stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. 

 4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej składają się następujące 

składniki: Rodzaj Instalacji, typ Instalacji (w cenie ryczałtowej) oraz ilość poszczególnych 

Instalacji. Cena za poszczególne typy i rodzaje instalacji (zawarta w ofercie Wykonawcy) jest 

ceną ryczałtową i nie będzie ona ulegała zmianie w trakcie realizacji Robót, z zastrzeżeniem 

przypadków wyraźnie wskazanych w treści Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega 

waloryzacji. 

 5. Wynagrodzenie ryczałtowe za dany typ i rodzaj Instalacji, o którym mowa w ust. 3 

powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie Robót (za daną Instalację), jak 

również innych robót i czynności niezbędnych do osiągnięcia celu Umowy, w tym w 

szczególności osiągnięcie i utrzymanie Efektu Ekologicznego, wykonanie Serwisu i udzielenie 

Gwarancji Jakości. Ponadto wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty potrzebne do 

należytego wykonania Umowy, w tym utrzymanie czystości i porządku, koszty finansowe, 

koszty obsługi gwarancyjnej i jakiekolwiek koszty ogólne wynikające z wykonania Przedmiotu 

Umowy, a w szczególności koszty uzyskania wszelkich zgód i zatwierdzęń. Wobec tego 

Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zwiększenia wynagrodzenia z powołaniem 

się na jakiekolwiek koszty realizacji Umowy. 

 6. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy będzie następowało na podstawie faktur 

częściowych oraz faktury końcowej - płatnych odpowiednio przez poszczególnych 



 

 

Zamawiających. 

 7. Faktury częściowe, wystawiane będą przez Wykonawcę danemu Zamawiającemu na 

koniec każdego kwartału począwszy od 3 pełnego miesiąca licząc od podpisania Umowy, w 

przypadku Odbioru w danym kwartale w wysokości obliczonej na podstawie iloczynu: ilości 

odebranych Instalacji i wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne Instalacje, wskazanego w 

Ofercie Wykonawcy. 

 8. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi Protokół odbioru częściowego 

zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 Umowy. 

 9. Łączna wartość płatności po Odbiorach Częściowych nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

 10. Rozliczenie końcowe Inwestycji nastąpi w terminach wskazanych w ust. 11 poniżej. 

 11. Faktury będą płatne, na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy, w terminie 30 

dni od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu pod warunkiem załączenia do nich: 

1) kopii Protokołów odbioru częściowego, 

2) pisemnych poświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy, 

3) oświadczeń podwykonawców i Wykonawcy, zgodnych ze wzorami stanowiącymi 

załączniki do Umowy nr 6. 

Termin płatności rozpoczyna bieg od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury, wraz z kompletem odpowiednich załączników. Za dzień zapłaty uznany 

będzie dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury końcowej w wysokości 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, po Odbiorze Końcowym. Termin płatności faktury 

wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury wraz z kompletem odpowiednich załączników, a to: 

1) kopii Protokołu odbioru końcowego, 

2) oświadczeń podwykonawców i wykonawcy, zgodnych ze wzorem stanowiącym 

załączniki do Umowy nr 5 i 6. 

Za dzień zapłaty uznany będzie dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku VAT. 

14. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od Stron w szczególności braku 

możliwości wykonania Instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji Właścicieli nieruchomości 

z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą liczbę dokonanych Instalacji za 

cenę odpowiadającą iloczynowi wykonanych Instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej 

w ofercie i Umowie. 

 

§ 9. 

Szkolenia 

  1. Wykonawca najpóźniej w dniu Odbioru Instalacji, przeszkoli wszystkich 

Beneficjentów w zakresie obsługi Instalacji. Wykonawca przed dokonaniem odbioru uzyska od 

Beneficjentów pisemne poświadczenie przeprowadzenia wskazanego przeszkolenia. 

  2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie 

zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego. 



 

 

 

§ 10. 

Warunki gwarancji jakości i rękojmi 

1.  Gwarancja Jakości. 

1.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy (w tym 

prawidłowego funkcjonowania instalacji). Współuprawnionym z tytułu gwarancji 

jakości jest posiadacz nieruchomości na której zamontowana została dana instalacja. 

Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 kodeksu 

cywilnego. 

1.2. Okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio w przypadku: 

A. Dla części A - _______ miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw 

fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia.  

B. Dla części B - ________ miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowaną instalację 

solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia.  

C. Dla części C - _______ miesięcy gwarancji jakości na każdą zamontowaną pompę 

ciepła i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia, 

D. Dla części D - _______ miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany kocioł na 

biomasę - pellet i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. 

1.3. W okresach wskazanych powyżej Zamawiający nie utraci gwarancji, nie dojdzie do 

uszkodzenia instalacji oraz jej elementów w związku z stanami postojowymi 

związanymi z brakiem rozbioru wody z instalacji w okresie silnego nasłonecznienia, 

zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami (temperatury poniżej 00C). 

1.4. Udzielona gwarancja jak również rękojmia obowiązuje niezależnie od istnienia instalacji 

odgromowej na budynku na którym montowana jest instalacja. 

1.5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania świadczeń z tytułu gwarancji jakości, 

jeżeli zgłoszenie usterki zostanie mu doręczone w terminie ważności gwarancji. 

1.6. W okresie gwarancji Zamawiający lub właściciele (użytkownicy) nieruchomości nie są 

zobowiązani do przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek płatnych czynności i 

przeglądów. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego 

w § 8 Umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów instalacji i ich 

poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń, w 

szczególności jeśli warunkują one utrzymanie gwarancji producentów na te materiały 

lub urządzenia.  

1.7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego 

danej  Części.  

1.8. Zamawiający lub właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń 

objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo pod numer telefonu 

albo adres email wskazany w protokole odbioru. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku 

polskim i utrzymania adresu email, numeru  telefonu  do zgłoszeń zdarzeń objętych 

gwarancją przez cały okres gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia 

Zamawiającemu dostępu do aplikacji komputerowej, umożliwiającej wgląd za 

pośrednictwem sieci Internet w czasie rzeczywistym do dokumentacji związanej ze 



 

 

zgłoszonymi reklamacjami, podjętymi przez Wykonawcę czynnościami i ustaleniami w 

zakresie umożliwiającym Zamawiającemu bieżącą kontrolę prawidłowości wykonania 

przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jakości.  

1.10. Numer telefonu przeznaczony do zgłaszania awarii powinien być czynny co najmniej od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00 z wyłączeniem dni świątecznych. 

W okresach świątecznych wykonawca zapewnia pod wskazanym numerem telefonu dyżur 

służący realizacji zgłoszeń nagłych zagrażających mieniu, bezpieczeństwu, zdrowiu, 

życiu mieszkańców. Koszt połączenia nie może przekraczać stawek połączeń 

międzymiastowych. 

1.11. W trakcie przyjmowania zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest ocenić 

jego zasadność. Przyjęcie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę, 

że zgłoszenie zostanie wykonane w ramach bezpłatnych czynności gwarancyjnych. 

Wykonawca posiada fachową wiedzę oraz możliwość kontaktu z użytkownikiem 

instalacji pozwalające na rzetelne ustalenie  stanu faktycznego zgłoszenia. Wykonawca 

nie może uzależniać przystąpienia do czynności serwisowych od podpisania, 

zaakceptowania jakiegokolwiek oświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń, których treść 

została zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia 

usunięcia wady wynikającego z przedstawienia przez Wykonawcę żądania niezgodnego z 

treścią zdania poprzedniego, opóźnienie to będzie uważane za zwłokę Wykonawcy w 

usunięciu wady.  

1.12. Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne usterki w terminie 7 / 39 dni/dni robocze 

od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na 

dłuższy termin usunięcia wady. W wypadku zgłoszenia awarii która zagraża życiu, 

zdrowiu użytkowników lub może spowodować szkodę majątkową usterki powinny zostać 

usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od daty jego zgłoszenia. 

1.13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. Udowodnienie tego, 

że wada powstała z winy użytkownika leży po stronie Wykonawcy. W szczególności 

jeżeli za podstawę odmowy wykonania usunięcia wady w ramach gwarancji Wykonawca 

będzie podnosił twierdzenie, że wada wynika z przerobienia instalacji przez użytkownika, 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że doszło do takiej ingerencji użytkownika w 

instalację.  

1.14. Wykonawca wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 15 Umowy zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu oryginał dokumentu oświadczenia gwarancyjnego 

producenta każdego składnika instalacji. Dokument ten będzie stanowić oświadczenie 

gwarancyjne w rozumieniu art. 577 k,c. i powinien potwierdzać udzielenie przez ten 

podmiot gwarancji na te elementy na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ, w 

szczególności powinien on wskazywać Zamawiającego, jako podmiot uprawniony do 

korzystania z uprawnień gwarancyjnych w stosunku do tych elementów, bez spełniania 

dodatkowych warunków. 

1.15. Uwagi  właścicieli  nieruchomości dotyczące  wykonanych  robót zgłaszane  przed 

terminem ukończenia inwestycji wyjaśniane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej 

 
9 W razie zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie skróconego okresu usuwania wad wskazać, zgodnie z ofertą 3 dni robocze. 

W przeciwnym razie pozostawić 7 dni. 



 

 

w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wyjaśnienia przekazywane będą właścicielom 

nieruchomości, a także do wiadomości Zamawiającego. 

1.16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że dostarczone i wykorzystane przy wykonaniu 

instalacji urządzenia i materiały będą objęte gwarancją producentów, której okres będzie 

co najmniej równy okresom wskazanym w ust. 2. W przypadku, w którym Wykonawca 

zaproponował w ofercie wydłużenie okresu gwarancji producentów wybranych urządzeń 

(w celu uzyskania oceny w kryteriach oceny ofert) gwarancja producentów tych urządzeń 

będzie musiała odpowiadać okresom wskazanym w ust. 2, przedłużonym stosownie do 

warunków SIWZ i oferty.  

1.17. Naprawy gwarancyjne w zakresie gwarancji jakości Wykonawcy oraz w zakresie 

gwarancji producenta powinny odbywać się na miejscu, w którym zlokalizowana jest 

instalacja. W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy na miejscu, 

obowiązkiem Wykonawcy jest odebranie danego elementu, jego przewiezienie na miejsce 

naprawy i dowóz do lokalizacji instalacji, a także ponowny montaż i przywrócenie 

należytej pracy instalacji. 

1.18. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich zastępczego 

wykonania przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca będzie 

zobowiązany do zwrotu tego kosztu na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni. Koszt takiego zastępczego wykonania będzie mógł także zostać 

pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 Umowy. 

2. Rękojmia 

2.1.  Strony umownie rozszerzają okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robót, 

urządzeń i materiałów, a także przekazanej dokumentacji i innych elementów przedmiotu 

Umowy na czas równy okresowi gwarancji jakości, określonemu w ust. 1.2 powyżej 

niniejszej Umowy, nie krótszy jednak niż 5 lat od dnia odbioru częściowego danego 

elementu przedmiotu umowy. 

2.2.  Do realizacji uprawnień wynikających z rękojmi znajdują odpowiednie zastosowanie 

zapisy  ust. 1.6 do 1.9 powyżej niniejszej Umowy. 

2.3.  Rękojmia za wady obejmuje wszelkie wady urządzeń, materiałów i robót Wykonawcy, 

ale także wady przekazanej dokumentacji i innych elementów przedmiotu Umowy. 

2.4.  Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z uprawnień z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę i gwarancji 

producentów materiałów i urządzeń. 

2.5.  Niezależnie od uprawnień Zamawiającego przewidzianych przy dokonywaniu odbioru 

częściowego inwestycji, o którym mowa w § 7 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do korzystania ze wszystkich uprawnień z rękojmi przysługujących mu na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży (na podstawie odesłania 

zawartego w art. 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego). 

3. Konsultacje techniczne, serwis; 

3.1.  Wykonawca przez okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego konsultacje w zakresie prawidłowej i celowej eksploatacji 

zainstalowanych instalacji właścicielom nieruchomości, w których zostały zainstalowane 



 

 

instalacje w zakresie Inwestycji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty 

elektronicznej e-mail i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych 

służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań 

przekazywanych drogą email termin odpowiedzi przez Wykonawcę nie może przekroczyć 

7 dni. 

3.2.  Wykonawcy powinni przeprowadzać  serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami  producenta 

od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych instalacji przez zadeklarowany 

przez wykonawcę okres gwarancyjny, na  warunkach szczegółowo określonych w ST. 

3.3.  Wykonawca przed upływem okresu 5 lat, nie wcześniej jednak niż po 4 latach licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych instalacji solarnych na swój koszt ma 

obowiązek dokonania wymiany glikol-u we wszystkich zamontowanych przez siebie 

instalacjach. 10 

 

§ 11. 

Monitoring i osiągnięcie Efektu Ekologicznego 

1. Wykonawca zapewni monitoring pomiarów Efektu Ekologicznego wszystkich wykonanych 

Instalacji, w celu bieżącego monitorowania efektów pracy wszystkich Instalacji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykazać, najpóźniej w Dacie Zakończenia Umowy, na 

podstawie monitoringu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, osiągnięcie efektów pracy 

Instalacji na poziomie co najmniej określonym jako Efekt Ekologiczny, a także określenia 

gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z wszystkich wykonanych Instalacji. 

3. W przypadku braku osiągnięcia Efektu Ekologicznego w Dacie Zakończenia Umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do doprowadzenia Instalacji we wszystkich 

przypadkach braku Efektu Ekologicznego, do stanu, w którym osiągnięty zostanie Efekt 

Ekologiczny, a Zamawiający uprawniony jest do daty osiągnięcia Efektu Ekologicznego do 

odmowy dokonania Odbioru Końcowego. Postanowienia powyższe stosuje się również w 

przypadku, gdy w Okresie Trwałości Projektu zostanie stwierdzone nieosiągnięcie Efektu 

Ekologicznego, wówczas termin na ich osiągnięcie wynosi 3 miesiące od daty wezwania 

przez Zamawiającego. 

4. W przypadku braku osiągnięcia Efektu Ekologicznego dopuszcza się możliwość wykonania 

przez Wykonawcę na swój koszt kolejnych Instalacji w nowych lokalizacjach, celem 

uzyskania efektu ekologicznego w ramach wszystkich Instalacji w Projekcie. 

5. W przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę Efektu Ekologicznego w terminie 

określonym w ust. 3 powyżej Zamawiający będzie uprawniony według własnego uznania: 

1) powierzyć wykonanie czynności niezbędnych do osiągnięcia Efektu Ekologicznego 

innej osobie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, a wynagrodzeniem wynikającym 

z umowy za wykonanie tych czynności przez osobę trzecią, obciążyć Wykonawcę, przy 

czym kwota ta może zostać również potrącona z Zabezpieczenia (wykonanie zastępcze), 

2) odstąpić od Umowy w całości lub w części. 

 

§ 12. 

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy 

 
10 Dotyczy Części B. 



 

 

1. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca będzie składał Zamawiającemu do 10 dnia 

roboczego każdego kolejnego miesiąca Raport z postępu w realizacji Inwestycji zawierający 

co najmniej następujące informacje: 

1) część stałą: Nazwę Projektu; Zamawiającego; Wykonawcę określonego Zadania; Okres 

objęty raportem; Datę podpisania Umowy oraz datę rozpoczęcia Robót; Osobę 

sporządzającą Raport; Kierownika Robót; nr telefonu; adres e-mail; podanie 

Podwykonawcy Generalnego Wykonawcy; Część której realizacja dotyczy; 

2) część zmienną: określającą postęp robót w danym okresie sprawozdawczym z podaniem 

zaawansowania rzeczowego i finansowego; roboty planowane do zrealizowania w 

kolejnym okresie sprawozdawczym; stan dostaw głównych urządzeń oraz planowane 

dostawy, podanie liczby brygad pracujących w danym okresie sprawozdawczym z 

rozbiciem na brygady Wykonawcy i Podwykonawcy; liczba otrzymanych od 

Zamawiających adresów do realizacji; podanie czy zostały złożone wnioski materiałowe 

i której Części Zadania dotyczyły; zmiany w kontrakcie na roboty. 

2. Jako załącznik do Raportu Wykonawca przedłoży aktualny harmonogram rzeczowo-

finansowy. 

3. W terminie 7 dni Zamawiający może: 

1) zgłosić uwagi do Raportu dotyczące jego treści lub kompletności i wezwać Wykonawcę 

do uzupełnienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni, 

2) wezwać Wykonawcę do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez 

Zamawiającego zakresie, poprzez opracowanie, przedłożenie Zamawiającemu i 

wdrożenie Programu Naprawczego (dalej: „Program Naprawczy”) w terminie 14 dni. 

4. Program Naprawczy opracowywany będzie w szczególności w przypadku, gdy w ocenie 

Zamawiającego tempo realizacji Przedmiotu Umowy jest niewystarczające. Ocena tempa 

realizacji Przedmiotu Umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o 

przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram oraz dane zawarte w Raporcie. Wykonawca 

w takim przypadku może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do zwiększenia ilości 

zaangażowanych w realizację Umowy pracowników i zleceniobiorców oraz Materiałów 

oraz podjęcia innych niezbędnych działań, w celu przyspieszenia tempa realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 7 dni uwag do Programu 

Naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do Programu Naprawczego, 

a następnie przedłożyć poprawiony Program Naprawczy w terminie 7 dni. 

6. Zamawiający dokona oceny wdrożenia Programu Naprawczego na podstawie treści Raportu 

za miesiąc następujący po miesiącu, w którym został złożony Program Naprawczy. W 

przypadku braku poprawy lub niezadawalającej poprawy realizacji Umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie według własnego uznania 

uprawniony: 

1) powierzyć dalsze wykonywanie Inwestycji lub jej części innej osobie na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu 

wynikającego z umowy za wykonanie tych Robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia 

za te Roboty zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym 

kwota ta może zostać również potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub 



 

 

Zabezpieczenia (wykonanie zastępcze), 

2) odstąpić od Umowy w całości lub w części. 

7. W Okresie Gwarancji jakości i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się opracować i 

dostarczać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem informacje, na każde żądanie 

Zamawiającego, zawierające odpowiedzi na pytania Zamawiającego, najpóźniej w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego, na każde 

żądanie; 

2) niezwłocznie udzielać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni roboczych  od dnia otrzymania żądania; 

3) niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach przy 

realizacji Inwestycji, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów określonych w 

Umowie lub na realizację Projektu; 

4) współpracować z Zamawiającym przy rozliczaniu Projektu do UMWM, a w 

szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem Umowy i 

umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów; 

5) współpracować z Zamawiającym w przypadku kontroli, której zakres obejmuje 

Projekt, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem 

Umowy i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów. 

9. Wykonawca wykona po cztery zdjęcia Instalacji obrazujące: wykonaną instalację wraz z 

widokiem budynku oraz zbliżenie miejsca umieszczenia Plakietki informacyjnej, a następnie 

przekaże je w formie elektronicznej nie później niż w dniu Odbioru Instalacji, na adres e-

mailowy Zamawiającego. Rozdzielczość zdjęcia powinna być nie mniejsza niż 300 dpi (dots 

per inch). W opisie pliku należy powołać Lokalizację Instalacji, wraz z określeniem 

miejscowości, numeru administracyjnego budynku oraz lokalizacją wg GPS. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązków informacyjnych wobec 

Beneficjentów, polegających na: 

1) poinformowaniu wszystkich Beneficjentów o osobie Wykonawcy oraz podaniu numerów 

telefonów kontaktowych do niego; 

2) zorganizowaniu punktu informacyjnego, poprzez prowadzenie centrum elektronicznej 

komunikacji z Beneficjentami (obsługę telefoniczną call-center lub interaktywny portal 

internetowy); 

3) rozwiązywaniu wszystkich kwestii zgłoszonych przez Beneficjentów, w tym załatwianie 

reklamacji, skarg i wniosków i innych uwag; 

4) przestrzeganiu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony danych  

osobowych. 

 

§ 13. 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia do Wykonawcy listy i adresów Beneficjentów 

oraz Lokalizacji Instalacji, w terminie określonym w § 4 ust. 4 Umowy. 



 

 

2. Zamawiający przed przeprowadzeniem Odbiorów częściowych, może dostarczyć 

Wykonawcy naklejki zawierające kod kreskowy, które wraz z Plakietkami informacyjnymi 

winny zostać naklejone na Instalacje. W takim przypadku Wykonawca musi te naklejki 

nakleić w określonych miejscach na częściach Instalacji. 

3. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi 

Inspektorowi nadzoru wraz z kartami materiałowymi źródło ich pochodzenia, atesty lub 

aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

4. Zamawiający w trakcie realizacji Inwestycji przez Wykonawcę dopuszcza możliwość 

wyboru około 5% Instalacji lub ich części, celem zweryfikowania spełniania przez te 

Instalacje lub ich części parametrów deklarowanych w ofercie (w tym karcie katalogowej) 

poprzez wykonania badania w certyfikowanym laboratorium na koszt Zamawiającego. W 

przypadku gdy przynajmniej jedna Instalacja lub jej część nie będzie spełniała parametrów 

wskazanych w ofercie w tym karcie katalogowej Wykonawca zostanie obciążony kosztami 

przekazania i badania Instalacji lub jej części. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty 

przekazania i badania w certyfikowanym laboratorium kolejnych 20% Instalacji lub ich 

części wybranych przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia nie spełniania 

parametrów wskazanych w ofercie i karcie katalogowej przez co najmniej 3 Instalacje lub 

ich części przekazane do badania, Wykonawca pokryje koszty przekazania i badania 

kolejnych 30% Instalacji lub ich części. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

parametrów Instalacji lub ich części z kartami katalogowymi producentów przez co najmniej 

3 Instalacje lub ich części przekazane do badania, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Zapisy § 15 Umowy stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający, w ramach zarządzania realizacją Projektu, ma uprawnienia nadzorcze w 

zakresie badania aspektów technicznych Inwestycji, zgodności realizacji zadań Wykonawcy 

z ofertą, jakości sprzętu, materiałów i narzędzi, dochowania terminów i dyscypliny 

wykonywanych Robót, a Wykonawca zobowiązany jest do poddania się pod nadzór 

Zamawiającemu. 

 

§ 14. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania w realizację Inwestycji personelu 

wskazanego w ofercie i spełniającego minimalne wymagania określone w SIWZ. 

2. Wykonawca wyznacza do realizacji co najmniej: 

A. Dla Części A: 

Kierowników robót w osobach: (1) ________________ - w zakresie instalacji 

elektrycznych, (2) __________________ - w zakresie konstrukcji, 

B. Dla Części B: 

Kierowników robót w osobach: (1) ________________ - w zakresie instalacji 

cieplnych, (2) __________________ - w zakresie konstrukcji, (3) ________________ - 

w zakresie instalacji elektrycznych, 

C. Dla Części C: 

Kierowników robót w osobach: (1) ________________ - w zakresie instalacji 



 

 

cieplnych, (2) __________________ - w zakresie konstrukcji, (3) ________________ - 

w zakresie instalacji elektrycznych, 

D. Dla Części D: 

Kierowników robót w osobach: (1) ________________ - w zakresie instalacji 

cieplnych, (2) __________________ - w zakresie konstrukcji, (3) ________________ - 

w zakresie instalacji elektrycznych, 

do których zadań będzie należało w szczególności: bezpośrednie kierowanie robotami, 

kierowanie pracami brygad oraz działaniami dostawców i podwykonawców. Osoby te 

spełniają wymagania dla tych funkcji określone w SIWZ11. 

3. Zmiana osób pełniących funkcje koordynatora wykonawcy oraz kierowników robót może 

nastąpić jedynie z ważnych przyczyn i po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Osoby przejmujące te funkcje muszą posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

nie mniejsze niż wymagane dla danej funkcji zgodnie z SIWZ.  

4. Personel Wykonawcy zaangażowany w realizację Inwestycji będzie podzielony na 

brygady, którym koordynator wykonawcy będzie przydzielał wykonanie instalacji na 

poszczególnych obiektach wchodzących w zakres Inwestycji. Pracami poszczególnych 

brygad będą kierować kierownicy brygad, posiadający kwalifikacje opisane w ust. 5. 

5. Po wykonaniu dwóch pierwszych instalacji Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru dopuści brygadę do dalszych robót na podstawie oceny rzetelności i jakości 

wykonanych robót wynikających z SIWZ. W przypadku  negatywnej oceny pracy brygady 

Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego kolejną brygadę spełniającą 

powyższe warunki. Ocena wykonania robót nastąpi podczas prowadzenia odbioru 

częściowego i będzie wykonywana w szczególności w oparciu ilość usterek, rozbieżności 

w wykonaniu robót z przedmiotem zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość oceny pracy brygad w trakcie trwania robót. W 

przypadku dwukrotnego stwierdzenia wykonania robót niezgodnie z SIWZ lub sztuką 

budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji  

Zamawiającego brygady mogącej wykonać prace zgodnie z postanowienia SIWZ. 

Brygada dopuszczająca się naruszenia nie może otrzymać od Wykonawcy robót zlecenia 

wykonania kolejnej instalacji.  

8.  Wykonawca zapewni zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 

22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie czynności i stanowisk wskazanych w SIWZ. Powyższe 

obowiązki znajdują zastosowanie także do personelu zatrudnianego przez 

podwykonawców. 

9.  Do każdego rozliczenia Wykonawca złoży pisemne oświadczenie swoje i 

podwykonawców, o ile Wykonawca będzie z nich korzystał przy wykonaniu czynności, o 

których mowa w ust. 8, potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia personelu na 

podstawie umowy o pracę. 

10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, dowody potwierdzające zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę 

 
11 Jeżeli Wykonawca będzie realizował więcej niż jedną Część, pozostawia się do jego uznania czy nie zwiększyć ilości osób 

wyznaczonych do realizacji. 



 

 

stosownie do wymagań ust. 8-9, w szczególności pisemne oświadczenia pracowników 

potwierdzające ten fakt. W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie uprawniony do 

złożenia wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zakłócenia pracy 

wynikające z kontroli PIP nie będą zwalniać Wykonawcy z terminowego i należytego 

wykonywania umowy.  

 

§ 15. 

Personel Zamawiającego 

1. Zamawiający powołał Koordynatora Projektu w osobie Marcina Bulanda, tel. _________, 

e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl która będzie osobą kontaktową dla 

Wykonawcy we wszystkich sprawach w zakresie realizacji Inwestycji. Koordynator jest 

uprawniony do reprezentacji Zamawiającego w zakresie wszystkich bieżących spraw 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do podpisywania wszelkich pism, 

wydawania poleceń wykonawcy robót w szczególności w zakresie jakości ich wykonania, 

naliczania kar umownych i innych czynności przewidzianych w niniejszej Umowie. 

Uprawnienie to nie obejmuje dokonywania zmian umowy. 

2. W przypadku zmiany osoby Koordynatora Projektu ze strony Zamawiającego, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. 

3. Zamawiający powołał dla celów kontroli realizacji Inwestycji inspektora/inspektorów  

nadzoru inwestorskiego w osobach: 

- _______________________, tel. ______________, e-mail: ____________________, 

- _______________________, tel. ______________, e-mail: ____________________, 

- _______________________, tel. ______________, e-mail: ____________________, 

uprawnionego do kontroli całego procesu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę i jego 

kontrahentów. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą w szczególności wykonywali 

obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 25 i 26 prawa budowlanego, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, której kopia zostanie 

przekazana wykonawcy. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności 

faktycznych, prawnych które mogą powodować po stronie Zamawiającego powstanie 

zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego. Funkcję kontrolną pełni także  

Koordynator Projektu i pozostały personel Zamawiającego.   

 

§ 16. 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadku: 

1)  odstąpienia (w całości lub w części), przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% Wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 8 ust. 1; 

2)  opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Instalacji lub stwierdzonych 

w Okresie Gwarancji i Okresie Rękojmi, w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 

jako termin usunięcia wad; 
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3)  zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 

1 Umowy, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia; 

4)  opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5 

pkt 1) Umowy, w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 

1, za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu jednego szkolenia; 

5)  opóźnienia w przedłożeniu kart materiałowych w stosunku do terminu określonego w § 

4 ust. 5 pkt. 2 Umowy, w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 

8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

6)  opóźnienia w przedłożeniu raportu z przeprowadzenia Ocen technicznych w stosunku 

do terminu określonego w § 4 ust. 5 pkt 3) Umowy, w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

7)  opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu w stosunku do terminu określonego w § 4 

ust. 5 pkt 5) Umowy, w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 

8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

8)  opóźnienia w przedłożeniu poprawionego Harmonogramu lub karty materiałowej w 

stosunku do terminu określonego na podstawie w § 4 ust. 7 Umowy, w wysokości 0,05 

% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

9)  opóźnienia w przedłożeniu Programu Naprawczego lub poprawionego Programu 

Naprawczego zgodnie z § 12 Umowy, w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

10) naruszenia zobowiązania do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w 

ofercie, w załączniku do oferty lub Umowie w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto 

o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

11) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zatwierdzony podwykonawca - w wysokości 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień ich wykonywania 

przez ten podmiot; 

12) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek zgodnie z § 17 Umowy, a także do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - w 

wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień braku 

posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej polisy lub braku jej opłacenia lub 

opóźnienia w przedłożeniu dokumentów; 

13) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), za każdy taki przypadek; 

14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku o 

którym mowa w §22 ust. 14 Umowy - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100), za każdy taki przypadek; 

15) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100), za każdy taki przypadek; 



 

 

16) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, - w 

wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek; 

17) opóźnienia w przeprowadzeniu serwisu wymaganego przez producenta urządzeń, w 

wysokości 1.000,- zł. Kara liczona będzie za każdy przypadek nie przeprowadzenia 

serwisu poszczególnej instalacji; 

18) opóźnienia w przeprowadzeniu wymiany glikolu w stosunku do terminu określonego w 

§ 10 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,002 % Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu jednej wymiany; 

19) nieprzedłożenia podczas odbioru lub na żądanie Zamawiającego certyfikatu 

potwierdzającego zastosowanie paneli z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę 

solną, zgodnie z deklaracja Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem w 

wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki przypadek; 

2. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia Zamawiającemu kary umownej za 

odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto, nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na 

podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacjach przewidzianych 

niniejszą Umową. 

3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę przewyższy wysokość 

zastrzeżonej kary umownej Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

4. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty księgowej drugiej 

Stronie. Zamawiający wystawią (w równym udziale) Wykonawcy noty księgowe 

opiewające łącznie na kwotę odpowiadającą wysokości naliczonej kary umownej. 

5. Każdy z Zamawiających może potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub ściągnąć je z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o którym mowa w § 20 umowy. 

6. Kary umowne będą naliczane oddzielnie co do każdej indywidualnej instalacji.  

 

§ 17. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymania do końca Okresu Trwałości 

Projekt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż _____________ zł. 

2. Wykonawca złoży uwierzytelnioną kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 powyżej wraz z 

potwierdzeniem uiszczenia składki Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, a 

w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okresy wskazane 

powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczać kolejne uwierzytelnione kopie polisy na 

dalsze okresy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki najpóźniej w dniu upływu ważności 

dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 

przedłożenia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej Zamawiający jest uprawniony 

zawrzeć na koszt Wykonawcy stosowne ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 

powyżej. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia poniesionego kosztu z 



 

 

wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia brutto, bądź z 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo, na jego pisemne wezwanie polisę 

ubezpieczeniową lub potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej lub udowodni w 

inny odpowiedni sposób fakt posiadania ważnego ubezpieczenia. 

4. Posiadanymi przez Wykonawcę polisami ubezpieczeniowymi powinny zostać objęte do 

czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego zarówno Instalacje jeszcze nie odebrane 

przez Zamawiającego i stanowiące własność Wykonawcy jak również Instalacje odebrane 

przez Zamawiającego i stanowiące jego własność. 

 

§ 18. 

Zmiany postanowień Umowy 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa istotnych dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu realizacji Przedmiotu Umowy w związku z: 

a) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

Projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie 

mógł przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, 

b) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji 

lub osób indywidualnych, w szczególności: 

- w przypadku protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy 

realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji Umowy, 

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy lub w trakcie jej 

trwania konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu, na którym ma 

zostać zainstalowana Instalacja lub jego udostępnienia przez Beneficjenta, 

e) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływających na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 

technologiczne, np. wynikające z przebudowy lub remontu budynków lub innych 

zmian technicznych w Lokalizacjach Inwestycji, 

f) wystąpieniem okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

g) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ 

na termin realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności np. czasowy brak na rynku 

urządzeń, które były zaoferowane w ofercie. W takim przypadku Wykonawca winien 

udowodnić Zamawiającemu wcześniejsze zapewnienie dostawy od producenta lub 

sprzedawcy, 

h) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na 



 

 

wykonanie zamówienia w terminie, , np. niskiej temperatury uniemożliwiającej 

montaż pompy ciepła, kotła na biomasę, kolektorów słonecznych lub instalacji 

fotowoltaicznych, 

i) wystąpieniem opadów lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie prac w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową i wiedzą 

techniczną, 

- w wymienionych powyżej przypadkach Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec 

wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 

Przedmiotu Umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 

umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). Czas trwania 

okoliczności winien być odnotowany w stosownych protokołach oraz zatwierdzony 

przez Zamawiającego; 

3. Jeżeli nastąpiły przerwy w realizacji Umowy powstałe z przyczyn wycofania się 

Beneficjentów (mieszkańców), za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku 

Strony mogą wydłużyć termin wykonania Przedmiotu Umowy o udowodniony przez 

Wykonawcę okres niemożliwości wykonywania prac, z tym że: 

a) w przypadku zmiany do 10% Beneficjentów o 15 dni; 

b) w przypadku zmiany do 20% Beneficjentów o 30 dni; 

c) w przypadku zmiany do 30% Beneficjentów o 45 dni: 

d) w przypadku zmiany do 40% Beneficjentów o 60 dni: 

e) w przypadku zmiany do 50% lub więcej Beneficjentów o 90 dni. 

4. Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad 

dofinansowania Projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 

rzeczowo-finansowego Zamawiających; 

5. Zmiana technologii wykonania danego zakresu Umowy (w tym również zmiana 

zaakceptowanego wcześniej rodzaju lub producenta poszczególnej instalacji) pod 

warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz 

pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać 

spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

Umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku Materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, kosztów eksploatacji 

Inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Instalacji i/lub Robót, 

b) brakiem dostępności na rynku Materiałów, sprzętu lub urządzeń, 

c) niewymiarowym, niespełniającym wymagań pomieszczeniem, w którym ma zostać 

zamontowana Instalacja, 

d) pojawieniem się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji Robót, zmniejszenie kosztów realizacji Robót lub kosztów 

eksploatacji Inwestycji, 

e) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania Inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 



 

 

7. Niezależne od Stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji Umowy, m.in. 

Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w 

zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez 

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 

doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 

postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów 

określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby), 

8. Zmiana trybu lub sposobu realizacji Umowy w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 

zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 

określonych w Umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 

części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 

wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 

dotyczących podwykonawców określonych w Umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 

zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż 

wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten 

złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, 

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, 

kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej 

działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu 

realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

9. Zmiany warunków realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, 

że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy w założony w ST sposób zgodnie z zasadami sztuki 

inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

Umowy, 



 

 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia Umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia brutto (m.in. 

trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania 

płatności między Stronami) oraz zasad i trybu odbioru Przedmiotu Umowy (m.in. 

rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w 

szczególności z zasad dofinansowania Projektu w ramach programów zewnętrznych 

lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-

finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 

zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia 

realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy 

interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 

publicznych przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia brutto o wartość 

niezrealizowanych elementów Przedmiotu Umowy, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

Umowy zgodnie z SIWZ; 

10. Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień Umowy, w szczególności związane 

ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą  

warunków realizacji Umowy, w tym zmianą jego wysokości w stosunku do zmiany 

wartości wynagrodzenia brutto, 

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i  

osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

11. Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 

stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 

i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy 

wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 

podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona 

upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów - w takim 

przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą, celem 

dokończenia realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

12. Zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 

jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 



 

 

Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na 

możliwości ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy na skutek okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia brutto w przypadku 

ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

brutto w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą 

wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo- finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem 

innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

13. Zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 847 z 

późn. zm.); 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników 

Wykonawcy; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia (jego podwyższenia lub obniżenia), w przypadku: 

a) zmiany w ilościach wykonania poszczególnych typów Instalacji - wynikających ze 

zmiany Beneficjentów lub z Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji 

wykonawczej lub z ustaleń pomiędzy Beneficjentem, a gminą, 

b) konieczności zastosowania innej stawki VAT dla danego typu instalacji - wynikającej 

z ze zmiany przepisów lub zmiany Beneficjentów lub z Dokumentacji Projektowej lub 

Dokumentacji wykonawczej lub z ustaleń pomiędzy Beneficjentem, a gminą; 

15. Rozwiązania za porozumieniem Stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 

pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia brutto za 

zrealizowany zakres Umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych 

opracowań projektowych oraz udzieleniem Gwarancji Jakości i Rękojmi na 

zrealizowany zakres umowy) i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia brutto za 

niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku 

wykonywania Przedmiotu Umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, 

niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, 

technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, 

Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia 

technicznej niemożliwości wykonania Przedmiotu Umowy, znacznego zwiększenia 

kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, znacznego pogorszenia się sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 

likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, 

prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać 

ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, 

ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

16. Jeżeli powstała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie 



 

 

zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej 

niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych 

badań lub ekspertyz); 

17. Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie 

Przedmiotu Umowy w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być 

udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

strony mogą przesunąć termin wykonania realizacji Przedmiotu Umowy o okres równy 

okresowi przerw lub przestoju; 

18. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od Stron w szczególności braku 

możliwości dokonania Instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli 

nieruchomości z uczestnictwa w Projekcie Zamawiający wskaże Wykonawcy 

dodatkowe lokalizację. Jeżeli zmiana lokalizacji będzie mieć wpływ na ilość danego 

typu i/lub rodzaju Instalacji, a co się z tym wiążę na Wynagrodzenie brutto, Strony zawrą 

stosowny aneks do Umowy. W uzasadnionych przypadkach, np. wyczerpania się listy 

rezerwowej beneficjentów u danego Zamawiającego możliwa jest zmiana Umowy w ten 

sposób, że część tych instalacji będzie wykonywana u innego Zamawiającego lub na 

obszarze innej gminy. W takim przypadku strony będą zobowiązane do zawarcia 

stosownego aneksu do Umowy; 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu 

zamówienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości nadzorowanych montaży 

Pieców na biomasę, Pomp ciepła, instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych12 

montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu 

zamówienia może wynieść maksymalnie do 20% łącznej ilości wszystkich Pieców na 

biomasę, 20% łącznej ilości wszystkich Pomp ciepła, 20% łącznej ilości wszystkich 

instalacji solarnych oraz 20% łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. 

20. W przypadku dokonywania zmiany treści Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 w związku 

dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp (w przypadku udzielania dotychczasowemu 

wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których 

celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub Instalacji albo zwiększenie 

bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących Instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 

zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie 

duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji) 

ustala się następujące zasady postępowania: 

a) rozpoczęcie wykonywania „zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

dostaw” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić po 

podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie; 

 
12 Zapis dotyczy poszczególnych Części. Jeżeli Wykonawca nie realizuje którejś z części zapis należy skreślić. 



 

 

b) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 

art. 144 ust. 1 Pzp będzie oferta Wykonawcy - ceny ryczałtowe za poszczególny typ 

Instalacji i rodzaj Instalacji oraz ilość Instalacji do wykonania. Jeżeli oferta 

Wykonawcy nie przewidywała danego typu i rodzaju Instalacji cena za nią zostanie 

ustalona na podstawie cen rynkowych z możliwością ich negocjacyjnego obniżenia. 

3. 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 (zmniejszenia lub 

zwiększenia - odpowiednio do wartości wynagrodzenia) lub terminu ważności 

zabezpieczenia określonego w § 20 Umowy, jeśli zmiana Umowy będzie miała wpływ na 

to zabezpieczenie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić 

zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody, gdyż wyrażenie tej zgody jest zależne wyłącznie od woli Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, zgodnie z ust. 2 pkt 12) powyżej, o 

udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego 

kosztów określonych w ust. 2 pkt 12) powyżej. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów 

w zakresie w całości leży po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże 

wpływ zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 2 pkt 12) powyżej, na koszty 

wykonania zamówienia, pozostałe do wypłaty wynagrodzenie zostanie odpowiednio 

dostosowane zmianą do Umowy. 

5. W przypadku wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz zmian 

określonych w ust. 2 pkt 12) powyżej, także Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Zmiany w Harmonogramie nie będą traktowane jako zmiany Umowy i nie będą wymagały 

zawarcia aneksu do Umowy. Przewiduje się możliwość aneksu Harmonogramu i samej 

Umowy w przypadku przesunięć mających odzwierciedlenie w WPF, bądź uwidocznienia 

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w celu zapewnienia przejrzystości 

realizacji Inwestycji. Aktualizacja Harmonogramu sama w sobie nie może mieć wpływu na 

zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 19. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w Umowie oraz 

przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności PZP i 

kodeksie cywilnym. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

zawierać uzasadnienie. 

3. Na podstawie Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w 

całości lub w części, do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy: 



 

 

1) zaistnieje którakolwiek sytuacja określona w § 7 Umowy uprawniająca go do 

odstąpienia, 

2) zaistnieje sytuacja określona w § 12 ust. 6 Umowy, 

3) zaistnieje sytuacja określona w § 13 ust. 4 Umowy, 

4) zaistnieje sytuacja określona w § 21 ust. 3 Umowy, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy 

Wykonawcy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 

Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

6) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danej Instalacji co najmniej 7 dni i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do jej wykonania w wyznaczonym terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

8) Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody 

Zamawiającego. 

4. Na podstawie Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w 

całości lub w części, do dnia podpisania Protokołu Odbiór Ostatecznego Pogwarancyjnego, 

w przypadku gdy zaistnieje sytuacja określona w §11 ust. 5 Umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji (dalej: „Protokół 

inwentaryzacji”) robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z której winy odstąpiono od Umowy, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od 

Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz zaplecza 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, 

4) Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót oraz robót 

zabezpieczających. 

6. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń w sposób 

nie umniejszający prawa domagania się kar umownych oraz z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia odstąpienia 

od Umowy ustalona zostanie w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół 

inwentaryzacji oraz ofertę Wykonawcy. 

8. Wykonawca udziela Rękojmi i Gwarancji Jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 



 

 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

§ 20. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”) 

w formie ______________ w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 

ust. 1, co stanowi kwotę: _________ złotych (słownie:_________________________). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne  

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w Okresie Rękojmi. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości _______ złotych (słownie:__________________) stanowiąca 

70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego. 

8.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi (w tym roszczeń o zapłatę 

kar umownych w Okresie Rękojmi za wady oraz kosztów wykonania zastępczego), 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca _____ 

złotych (słownie: ____________________), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

- Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 

ust. 7 i 8. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. W przypadku dokonania wyboru wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 



 

 

bankowych/ubezpieczeniowych z dokumentu winno jednoznacznie wynikać zobowiązanie 

gwaranta o wypłacie należności ustanowionego Zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy - na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez konieczności uzasadniania. 

Żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub zakresu zamówienia, 

które ma być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, w żaden sposób nie 

będzie zwalniała gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach gwarancji, a gwarant w 

treści gwarancji zrezygnuje z konieczności powiadomienia o tego typu zmianie, 

uzupełnieniu lub modyfikacji 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

14. Zamawiający dopuszcza, by okres ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu był krótszy niż wymagany okres jego ważności, jednakże nie krótszy niż 2 lata. 

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie nie 

później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

15. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia albo nie przedłoży 

nowego Zabezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z Zabezpieczenia poprzez żądanie 

wypłaty całej kwoty Zabezpieczenia, a otrzymana kwota będzie stanowić nowe 

zabezpieczenie w formie pieniężnej. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne 

otrzymane w sposób opisany w niniejszym ustępie po przedłożeniu przez Wykonawcę 

nowego Zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu albo w terminie zwrotu danej części 

Zabezpieczenia. 

 

§ 21. 

Klauzula antykorupcyjna 

1. Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu 

wpłynięcia na postępowanie o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu lub wynik takiego 

postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest im 

wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach wykonawców uczestniczących w 

Zamówieniu, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie Zamówienia 

lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w 

celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu lub wynik 

takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie 

brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy wykonawcami 

uczestniczącymi w Zamówieniu, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o 

udzielenie Zamówienia lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 

dobrymi obyczajami. 

3. W przypadku ujawnienia działania sprzecznego z oświadczeniem Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający mogą odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a niezależnie od tego 



 

 

podjąć inne kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 22. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi Przedmiot umowy za wyjątkiem 

czynności i prac powierzonych podwykonawcom. Wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

daną część Przedmiotu umowy, która została powierzona podwykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, w tym pod 

warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa poniżej. 

3. W razie powierzenia przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom, jakość 

prac wykonanych przez podwykonawców nie może być niższa niż jakość prac 

wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenie odpowiedzialności 

podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

5. Zlecenie wykonania jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom oraz dalszym 

podwykonawcom wymaga uzyskania przez Wykonawcę na zawarcie: 

1) każdej umowy na roboty budowlane, 

2) umowy na dostawę ponad kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł),  

z konkretnym podwykonawcą oraz jej zmiany zgody Zamawiającego (niewyrażenia 

sprzeciwu do tej umowy). 

6. Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy z podwykonawcą, lub dalszym podwykonawcą, 

której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy, nie będzie spełniać wymogów określonych 

w Umowie i SIWZ, będzie zawierać postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego lub w 

której: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przewidziano zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania 

(niewypłacenia) części wynagrodzenia podwykonawcy. 

Ponadto umowy te powinny zawierać postanowienie wyłączające dopuszczalność 

potrącenia jakiejkolwiek wierzytelności wykonawcy ze wzajemną wierzytelnością 

przysługującą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia. 

7. Jeżeli umowa dotyczy rezygnacji lub zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 



 

 

8. Celem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 5, Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, projekt umowy z 

podwykonawcą, której przedmiotem są roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Zamawiający w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą zgłosi pisemne umotywowane zastrzeżenia do projektu umowy w 

przypadkach, o którym mowa w ust. 6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której 

przedmiotem są roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 10 

zgłasza sprzeciw do umowy, w przypadkach, o którym mowa w ust. 6. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

12. Podwykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Wykonawcy na umowę z dalszym 

podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie dalszych 

podwykonawców jak za działanie własne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany treści tej 

umowy, warunków wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy oraz 

konsekwencji nie uzyskania zgody Zamawiającego stosuje się odpowiednio postanowienia 

niniejszego paragrafu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Postanowienia te stosuje się również odpowiednio do umów 

zawieranych przez dalszych podwykonawców z ich podwykonawcami. Podwykonawca nie 

może przystąpić do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody 

Zamawiającego na umowę z podwykonawcą. 

13. Ilekroć w ust. 7 - 12 niniejszego paragrafu mowa jest o projekcie umowy lub umowie z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, rozumieć przez to należy umowę wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie umowy. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, roboty lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, roboty lub usługi jest dłuższy niż 

wskazany w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zamiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

15. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na Inwestycji pomimo nie uzyskania 

przez Wykonawcę zgody na umowę z podwykonawcą lub w przypadku zgłoszenia 

sprzeciwu: 



 

 

1) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót realizowanych na inwestycji, w 

tym przez podwykonawcę do czasu uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie 

umowy z podwykonawcą; opóźnienie wynikłe z tego tytułu jest uznawane za zawinione 

przez Wykonawcę, 

2) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, za Roboty wykonane przez podwykonawcę, do czasu uzyskania przez 

Wykonawcę zgody na zawarcia umowy z podwykonawcą. 

17. Wykonawca najpóźniej w dniu doręczenia faktury obejmującej wynagrodzenie za roboty 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenia, których wzór stanowią załączniki nr 5 i 6 oraz dowód potwierdzający zapłatę 

wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom. Dotyczy to także podwykonawców, o 

których mowa w § 5 ust. 8 Umowy. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego 

dowodu, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą całości wynagrodzenia objętego fakturą, 

(także wówczas gdy faktura wystawiona została tytułem odbioru robót częściowo 

wykonanych przez wykonawcę, a częściowo przez podwykonawcę), do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą. 

 

§ 23. 

Zatrudnienie 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w 

ofercie lub w załączniku do oferty. Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby 

wymienione w tych dokumentach nie będą w stanie wykonywać umowy, Wykonawca w ramach 

zastępstwa i po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego, będzie uprawniony 

do powierzenia wykonywania prac osobom o co najmniej takich samych uprawnieniach 

(kierownicy robót), o takim samym doświadczeniu (kierownik robót), będącym w dyspozycji 

Wykonawcy na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ofertą) - wynika z liczby uzyskanych 

punktów w ocenie oferty. 

 

§ 24. 

Cesja Praw 

1.  Strony zgodnie oświadczają, że prawa Zamawiających wynikające z Umowy są i 

pozostaną zbywalne. Wszelkie prawa i obowiązki powstałe w związku z wykonywaniem 

Umowy nie mogą być przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego przeniesione na 

osoby trzecie. 

2.   Z chwilą fizycznego przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z 

realizacją Umowy, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do utworów 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - O prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu 

Umowy (dalej: „Utwory”), bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem, nieograniczonym w czasie do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 

poniżej. Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich 



 

 

egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono Utwory, które przekaże 

Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy. 

 

§ 25. 

Ochrona danych osobowych. 

1.  W związku z wystąpieniem możliwości dostępu przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

Umowy do danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, Strony 

zobowiązują się zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której 

wzór stanowi Załącznik nr 3 Umowy, z chwilą zawarcia Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się również do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do Umowy ze stowarzyszeniem 

Blisko Krakowa, z chwilą zawarcia Umowy. 

 

 

§ 26. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, dotyczących 

drugiej Strony, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. 

2. Właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikłych w związku z Umową jest Sąd 

polski w Nowym Sączu. 

3. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wpływa w 

żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Postanowienie 

nieważne bądź bezskuteczne uznaje się za nieobowiązujące a pozostała część Umowy 

będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa nie zawierała postanowienia 

nieważnego lub bezskutecznego. 

4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia, które mają być 

składane drugiej Stronie w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane za 

doręczone z chwilą ich doręczenia na następujące adresy Stron do doręczeń oraz adresy e-

mail: 

1) dla Zamawiającego:  

Stowarzyszenie LGD Korona Sądecka, 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2, 

e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 

2) dla Wykonawcy: _____________________________________________ 

4. Przesyłkę uznaje się za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo 

uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku 

data upływu terminu awizowania albo data odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, 

jeżeli przesyłka została wysłana na adres wskazany w ust. 4 powyżej. 

5. Strony oświadczają, iż korespondencja o charakterze roboczym, celem przyspieszenia 

jej obiegu - będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 

7. Umowę sporządza się w _________ jednobrzmiących egzemplarzach, w tym ______ 

egzemplarzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 



 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

Załączniki: 

1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) SIWZ wraz z załącznikami; 

3) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

4) oferta wykonawcy; 

5) wzór oświadczenia wykonawcy; 

6) wzór oświadczenia podwykonawcy; 

7) umowy/polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w §17 Umowy wraz 

potwierdzającymi opłacenie składki, 

8) wydruk z KRS lub CEiDG dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej jako: „Umowa Powierzenia”) 

do umowy ... (dalej jako: „Umowa Podstawowa”) 
 

zawarta w dniu _______________ w ______________, pomiędzy: 
 

____________________________ z siedzibą ______________________________________, 

REGON: _________________, NIP: ___________________, KRS:____________________, 

reprezentowaną przez: _________________________________________, zwaną dalej 

„Przetwarzający”, 

a 

1. Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2, NIP: 7342543486, 

REGON:000532240, w imieniu, której działa Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Szkarłat - Skarbnika Gminy Chełmiec, 

oraz 

2. Gminą Grybów z siedzibą 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, NIP: 7343515546, 

REGON: 491892268, w imieniu której działa Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów, przy 

kontrasygnacie Anna Mogilska - Skarbnika Gminy Grybów, 

oraz 

3. Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 7340016707, REGON: 

000640165, w imieniu której działa Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowy Sącz, przy 

kontrasygnacie Renaty Seruga – Tokarz - Skarbnika Miasta Nowy Sącz, 

zwane łącznie jako „Administrator” 

zwanymi dalej również, każde z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
 

Mając na uwadze, że: 

1) Strony zawarły umowę z dnia _________.2019 r., w sprawie zamówienia publicznego 

na dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji 

fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz pomp 

ciepła w ramach zadania pn.: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych 

źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na Części”, (dalej jako: 

„Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy 

Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową 

Powierzenia; 

2) celem Umowy Powierzenia jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje 

operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora; 

3) Strony zawierając Umowę Powierzenia dążą do takiego uregulowania zasad 

przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej 

jako: „RODO”). 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Powierzenia o następującej treści: 

1. Opis przetwarzania. 

1) Na warunkach określonych Umową Powierzenia oraz Umową Podstawową, 

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej 

opisanych Danych Osobowych. 

2) Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej. 

3) Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. 

4) Przetwarzanie może obejmować następujące rodzaje danych osobowych (dalej jako: 

„Dane”): Dane zwykłe: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer ewidencyjny PESEL, 

c) adres e-mail, 

d) numery telefonów, 

e) adres zamieszkania, 

f) data urodzenia, 

g) NIP, 

h) seria i numer dokumentu tożsamości, 

i) numer rachunku bankowego. 

5) Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 

a) właściciele nieruchomości/beneficjenci, 

b) pracownicy Administratora i podmiotów stowarzyszonych Administratora, 

c) współpracownicy Administratora m.in. świadczący na jego rzecz usługi   

 związane z obsługą prawną lub doradczą. 

2. Podpowierzenie. 

1) Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych (dalej jako: 

„podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia (dalej jako: „Umowa 

Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym (dalej jako: 

„Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego 

przez Administratora lub braku sprzeciwu. 

2) Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać 

Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego 

wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają 

zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia. 

3) Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył 

Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w 

poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego 

oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy 

Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego. 

4) Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania 

Umowy Powierzenia. 



 

 

3. Obowiązki Przetwarzającego. 

1) Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami 

lub instrukcjami Administratora. 

2) Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej (czyli poza EOG). Przetwarzający oświadcza również, że 

nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG. 

3) Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, 

informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia 

decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub 

zakończenia powierzenia przetwarzania. 

4) Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych 

w wykonaniu Umowy Powierzenia, udokumentowane zobowiązania do zachowania 

tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy. 

5) Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których 

mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy Powierzenia. 

6) Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu 

przetwarzającego (Podprzetwarzającego). 

7) Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w Rozdziale III 

RODO (dalej jako: „Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia 

obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. 

8) Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez 

Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w 

art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, 

zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla 

ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

9) Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych 

przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje 

Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z 

uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko 

Administratorowi z tego tytułu. 

10) Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma 

obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w 

art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o 

planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi 

realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii 

Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez 

Przetwarzającego. 

11) Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych 

wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy 

Powierzenia i posiadających odpowiednie upoważnienie. 



 

 

12) Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności 

przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących 

tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego. 

13) Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy Powierzenia 

zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 

4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie 

niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego. 

14) Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania 

Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

4. Obowiązki Administratora. 

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy 

Powierzenia, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności 

poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych 

obowiązków. 

5. Bezpieczeństwo Danych. 

1) Przetwarzający przeprowadzi analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i 

będzie stosował się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków 

ochrony danych. 

2) Strony uzgodnią poziom zabezpieczeń Danych wymagany po stronie Przetwarzającego. 

3) Przetwarzający przedstawi Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, 

że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Obie 

Strony zachowają kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia 

informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności. 

6. Powiadomienie o naruszeniach Danych Osobowych. 

1) Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia 

ochrony Danych osobowych nie później, niż w terminie 24 godzin od pierwszego 

zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających 

i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o 

stwierdzeniu naruszenia. 

2) Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką 

niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi 

spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru. 

7. Nadzór. 

1) Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po 

uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub 

wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których 

przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z 

przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od 

Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych 

Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania. 



 

 

2) Przetwarzający współpracuje z odpowiednim urzędem ochrony danych osobowych w 

zakresie wykonywanych przez niego zadań. 

3) Przetwarzający: 

a) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

zgodności działania Administratora z przepisami RODO, 

b) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie 

audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji 

audytów lub inspekcji. 

8. Oświadczenia Stron. 

1) Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do 

ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu. 

2) Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową 

Powierzenia i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego 

wykonania niniejszej Umowy Powierzenia. 

3) Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, 

wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający 

zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

9. Odpowiedzialność. 

1) Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z 

niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego 

lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym 

instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem w 

sposób niewłaściwy lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 

2) Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie 

obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. 

10. Okres obowiązywania Umowy Powierzenia. 

Umowa Powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej. 

11. Usunięcie Danych. 

1) Z chwilą rozwiązania Umowy Powierzenia, Przetwarzający nie ma prawa do dalszego 

przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do: 

a) usunięcia Danych, 

b) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że 

Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych. 

c) Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych. 

2) Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, 

chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 

3) Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10, Przetwarzający złoży 



 

 

Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich 

Danych. 

12. Postanowienia końcowe. 

1) W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy Powierzenia a Umowy 

Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to 

także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy 

Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany Umowy 

Powierzenia lub w wykonaniu jej postanowień. 

2) Umowa Powierzenia została sporządzona w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

3) Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu oraz RODO. 

Administrator:         Przetwarzający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

(Wzór) 

Wykonawca: __________________________, NIP:____________, REGON:____________, 

reprezentowany przez; _____________________________________________________, 

realizujący zadanie pn.: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł 

energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na Części”, w zakresie określonym w 

umowie z dnia ____________.2019 r., zawartej pomiędzy: 

Zamawiającym, tj. Gminami ____________________________________________________, 

a Wykonawcą oświadcza, że prace wykonane od dnia ____________ do dnia ____________, 

ujęte w Protokole odbioru częściowego z dnia __________________ obejmujące następujący 

zakres robót: _____________________, wykonał samodzielnie, bez udziału podwykonawców. 

Wykonawca oświadcza niniejszym, że wynagrodzenie jakie zostanie mu wypłacone przez 

Zamawiającego za wykonany zakres robót jw. w całości zaspokaja roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

 

 

________________, dnia _________________, ____________________________ 

                                                                       (czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 

                                                                     przedstawiciela Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

(Wzór) 

Podwykonawca: : __________________________, NIP:____________,

 ......................................................................... REGON:____________, 

reprezentowany przez; _____________________________________________________, 

realizujący zadanie pn.: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł 

energii na obszarze LGD Korona Sądecka z podziałem na Części.”, w zakresie określonym w 

umowie podwykonawczej z dnia _______________, zawartej pomiędzy Podwykonawcą, a 

Wykonawcą oświadcza, że za prace wykonane od dnia _____________ do dnia ____________ 

, ujęte w Protokole odbioru częściowego z dnia ___________________, obejmujące 

________________________________ następujący 

zakres robót: ________________________________, otrzymał od Wykonawcy w dniu 

_______________, wynagrodzenie w wysokości _____________________ (słownie: 

_________________________________________), odpowiadające wykonanemu zakresowi 

prac. 

Podwykonawca oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robót 

jw. w całości zaspokaja roszczenia Podwykonawcy wobec Zamawiającego, tj. Gmin 

________________________________________________________ i Wykonawcy. 

 

 

________________, dnia _________________, ____________________________ 

                                                                       (czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 

                                                                   przedstawiciela Podwykonawcy) 

 

Załącznik nr 6 


