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Wzór Umowy - Załącznik nr 2 

UMOWA Nr 04/IWP.272.2/2019 

zawarta w dniu ___________________ w Czernikowie  

pomiędzy  

Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Krasickiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a 

__________________________________________________________________________________ 

NIP: _________________________  REGON: ____________________ 

reprezentowanym przez 

__________________________________-________________________ 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia, realizowanego zgodnie z obowiązującym 

w Urzędzie Gminy Czernikowo Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo Nr 31/2014 z dnia 05 maja 2014 roku) oraz następstwem 

wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym, przeprowadzonym 

w celu wyboru wykonawcy zadania pn. „Dostawa i wymiana kotłów węglowych na piece opalane 

ekogroszkiem w budynku Szkoły Podstawowej w Makowiskach”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przyjmuje 

do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa do kotłowni Szkoły Podstawowej 

w Makowiskach 2 pieców na ekogroszek oraz wykonanie robót związanych z ich instalacją, 

niezbędnych do uruchomienia tych urządzeń.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

 dostawę (zakup), wniesienie i montaż 2 pieców na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym 

o mocy znamionowej 100 kW każdy oraz wszystkich elementów oprzyrządowania, 

 dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia 

prawidłowego działania pieców, 

 płukanie instalacji centralnego ogrzewania, 

 montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, 

 wykonanie wymaganych prób, badań i odbiorów z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 

ogrzewania (na gorąco), 

 uruchomienie kotłów i przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie ich obsługi, 
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 przygotowanie dokumentacji i dokonanie rejestracji i odbioru kotłów przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych 

i nieużywanych, stanowiących jego własność, ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz 

do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie, wiedzę oraz uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,  

2) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek zadaniach, które mogą wpłynąć negatywnie na jakość 

lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

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

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

4) przeanalizował dokumenty postępowania, w tym zapytanie ofertowe w celu zrozumienia jego 

przedmiotu i zakresu, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających 

z nich następstw i zapewnia, że zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego 

wykonania przedmiotu umowy, co uwzględnił w wynagrodzeniu. 

5. Integralną częścią umowy są: 

1) zapytanie ofertowe, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) kosztorys ofertowy. 

§ 2 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonywanie postanowień niniejszej umowy 

w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa. Wykonawca odpowiada za dobór 

podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość 

dostaw / robót przez nich wykonanych, jak za własne działania lub zaniechania.  

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, 

wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo bez względu na jej wartość w terminie 7 dni od 

jej zawarcia. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części lub całości prac podwykonawcom 

z pominięciem trybu o którym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający będzie uprawniony wstrzymać 

dowolną część lub całość należnego Wykonawcy wynagrodzenia i pomniejszyć je o wartość prac 

wykonanych przez podwykonawców, a także będzie uprawniony odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień ust. 3 i 4. 

6. W przypadku wykonywania dostaw przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 umowy, będzie spełnienie wymogów określonych w § 6 

ust. 7 i 8 niniejszej umowy. 



Dostawa i wymiana kotłów węglowych na piece opalane ekogroszkiem w budynku Szkoły Podstawowej w Makowiskach 

IWP.271.2.4.2019 

Strona 3 z 12 

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 22 sierpnia 

2019 roku. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się 

datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych umową 

będzie możliwa w przypadku: 

1) wstrzymania robót montażowych lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego; 

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich 

zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

3) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót 

stanowiących przedmiot umowy; 

4) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 

wstrzymanie robót; 

5) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się 

na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii 

wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

6) działań organów administracji skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

7) zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; 

8) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Zamawiający 

lub Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mogli przewidzieć i im 

przeciwdziałać. 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie Wykonawcy terenu robót, 

2) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 umowy; 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i rozpoczęcia robót 

montażowych, zapewniającym terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

2) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

3) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych i nieużywanych: 

a) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz wymogom określonym 

w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.); 
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b) materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym 

również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów; 

c) dostarczenie przed przystąpieniem do odbioru końcowego atestów, certyfikatów 

i deklaracji zgodności na zastosowane materiały i urządzenia; 

d) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

e) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w lit. d okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego; 

f) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania oraz złom stalowy 

stanowią własność Zamawiającego, przy czym ocena przydatności tych materiałów 

zostanie dokonana przez Zamawiającego na etapie realizacji robót, a Wykonawca 

przetransportuje je oraz złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe 

materiały z rozbiórki muszą być usunięte przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); 

4) wykonanie niezbędnych badań i prób; 

5) informowanie o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni 

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

6) wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń z winy Wykonawcy 

w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 

9) prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.; 

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy; 

11) dostarczenie niezbędnych atestów, instrukcji obsługi oraz protokołów badań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; 

12) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzanego zgodnie 

z postanowieniami § 7 umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - 

wzajemnie uzgodnionych; 

13) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

14) zabezpieczenie instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót i w bezpośrednim 

otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot umowy; 

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do miejsca wykonywanych 

robót; 

16) dbanie o porządek i systematyczne prowadzenie prac porządkowych, utrzymywanie miejsca 

wykonywanych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 

oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w sposób zgodny z zasadami sztuki 

budowlanej; 

17) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego; 

18) po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu wykonywanych robót, jak również 

terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przekazanie 

Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; 

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru 

końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 
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20) przygotowanie dokumentacji i dokonanie rejestracji i odbioru kotłów przez Urząd Dozoru 

Technicznego; 

21) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 

robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

22) ponoszenie kosztów energii, wody i innych mediów potrzebnych do wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 

a Wykonawca ma obowiązek udostępnić tym osobom teren wykonywanych robót oraz wszelką 

dokumentację przedmiotu umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ................................ zł brutto (słownie złotych: ............................................/100), 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT w wysokości  …..%. 

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za realizację zadania w całości. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w następujących przypadkach: 

1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych, 

których wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych; 

2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych, 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania wykonania części 

przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy.  

4. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadkach zmian wynagrodzenia 

wskazanych w ust. 3: 

1) w przypadku rozwiązań zamiennych, których: 

a) wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji ich wartość, którą ustali: tam, gdzie jest to możliwe na 

podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę wyliczenia wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadające opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót), 

a w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań - na podstawie średnich cen 

jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla 

województwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych, których 

wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych odbywać się będzie na podstawie 

negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku wzajemnego 

uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporządzi protokół robót zamiennych, a zmiana 

wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto: 

- rozpoczęcie wykonania robót zamiennych nie może nastąpić przed 

przeprowadzeniem negocjacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz sporządzeniem 

wzajemnie zaakceptowanego protokołu robót zamiennych; 

- w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót zamiennych bez 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót; 

b) wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca sporządzi 

i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji protokół robót zamiennych;  
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2) w przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich 

wartość, którą ustali: tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego 

stanowiącego podstawę wyliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

(roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze 

podobnym do tych robót), a w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań – 

na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych 

wydawnictwach i biuletynach dla województwa kujawsko - pomorskiego aktualnych 

w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie 

robót dodatkowych odbywać się będzie na podstawie negocjacji pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporządzi 

protokół konieczności, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie 

aneksem do umowy. Ponadto: 

a) rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych nie może nastąpić przed przeprowadzeniem 

negocjacji, o których mowa w pkt 2 oraz sporządzeniem wzajemnie zaakceptowanego 

protokołu konieczności; 

b) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie 

w przypadku prac niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub 

zabezpieczenie przed awarią. Zamawiający zapłaci za wykonane roboty po przedłożeniu 

dokumentów, o których mowa w pkt 2, w przypadku jeżeli konieczność ich wykonania 

nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

3) w przypadku zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywać się będzie na podstawie 

negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w oparciu o kosztorys ofertowy, 

na podstawie którego to wynagrodzenie zostało skalkulowane. W przypadku wzajemnego 

uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporządzi protokół robót zaniechanych, a zmiana 

wynagrodzenia z niego wynikająca zostanie potwierdzona aneksem do umowy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących stawek. 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną po zakończeniu robót związanych z zainstalowaniem dostarczonych urządzeń, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez przedstawicieli Inwestora 

i Wykonawcy. 

2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 7 ust. 5. 

3. Ustala się następujący termin płatności faktury: 

1) faktura końcowa w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze. 

6. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest dołączenie do faktury 

przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych 

podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wraz z kompletem dokumentów 

potwierdzających dokonanie zapłaty. 

8. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 7 z kompletem dokumentów stanowi 

podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje 
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powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę 

biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był 

jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

9. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia 

wierzytelności. 

10. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikających 

z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub 

Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia 

uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej 

(w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją 

wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub Podwykonawcy) 

wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności 

z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu 

wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu 

informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności 

z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi 

Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

§ 7 

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór końcowy; 

b) odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót.  

3. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

przeglądu dokumentację powykonawczą w szczególności:  

1) oświadczenie Wykonawcy (kierownika robót);  

2) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;  

3) protokoły odbiorów technicznych;  

4) karty gwarancyjne, 

5) instrukcje użytkowania urządzeń. 

4. Zamawiający powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 

w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

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

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.  

6. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru końcowego 

w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół 

z takiego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania 

należności przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających prawidłową 

eksploatację przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 

wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek, który 

będzie możliwy technicznie do zachowania.  
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8. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy uznaje się datę 

odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

§ 8 

Okres gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 

i urządzenia na okres 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty 

odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. 

3. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od 

ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe 

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie zamontowanych kotłów, a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia 

wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej 

możliwym terminie. 

6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu 

podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu. 

8. Strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone 

wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących 

przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1 powstałą 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

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

i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający zachowuje 

w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc) - za każdy dzień zwłoki, 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2. Każda z kar umownych wymienionych powyżej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

4. Wierzytelności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z wierzytelności Wykonawcy, 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie _________________________________. 

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Osoba wymieniona w ust. 1 spełnia wymogi, co do kwalifikacji, określone przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą 

co najmniej takie, jak wymagane w zapytaniu ofertowym. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie 

później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

umowy. 

§ 11 

Zmiany umowy 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 

2) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych umową, o których mowa w § 3 

ust. 3 pkt 5. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 
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3) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 5 ust. 3 

umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 

4) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania 

określone przez Zamawiającego w postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 

5) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie 

po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą 

zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu 

do umowy; 

6) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do 

aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 

umowy; 

7) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót 

w wyznaczonym terminie albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż 7 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania,  

c) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

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

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia 

odstąpienia od umowy, 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

ze wskazaniami Zamawiającego lub umową, 

e) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku 

o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), 

f) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym - chociażby w części. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,  

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

przesłanek uzasadniających odstąpienie, jednakże nie później niż do końca okresu wskazanego 

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 
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4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy i przekaże znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumenty dotyczące realizowanych robót, w tym należące do Zamawiającego. 

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów i urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od spisania protokołu inwentaryzacji, 

usunie z terenu realizowanych robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności 

Wykonawcy. 

5.  W razie odstąpienia od umowy: 

1) przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia; 

2) z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

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

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych 

z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy określonych w ust. 4 pkt 3 oraz do 

przejęcia od Wykonawcy terenu realizowanych robót. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 

 dla Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 

 dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania Stron na adres: 

e-mail Wykonawcy:___________________ lub faks __________________, 

e-mail Zamawiającego: info@czernikowo.pl lub faks 54 287 50 01 wew. 48 

mailto:%20info@czernikowo.pl
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ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, że zostanie 

ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym 

nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2.  W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest: ______________________ tel. ________________ e-mail: ________________ 

4.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest: _____________________ tel. ________________ e-mail: _________________ 

5.  Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

6.  Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd powszechny w Toruniu. 

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień 

publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz 

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

8.  Jeżeli którykolwiek z zapisów umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, nieważny, 

bez względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej umowy. W miejsce zapisu 

bezskutecznego, nieważnego lub sprzecznego z prawem, Strony wspólnie ustalą nowy zapis 

odpowiadający funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub niezgodny 

z prawem (klauzula salwatoryjna). 

9.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. 

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


