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Załącznik nr 5 do SIWZ 

PROJEKT  

U M O W A NR .............. 

 

W dniu .............................w Szczuczynie pomiędzy: 

Gminą Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

NIP: 719-155-67-22, REGON: 450669766 zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez : 

Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna  

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej  

a 

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

z siedzibą w …………………………….. przy ulicy …………………………………. 

NIP: ………………………., REGON: ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

 

W wyniku wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z 

ustawą z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) na zadanie pn: 

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn”  została 

zawarta umowa o następującej treści. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. „Montaż instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” w zakresie określonym 

w niniejszej umowie, projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznej, warunkach wykonania i 

odbioru robót na budynkach użyteczności.  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej: 

1) Publiczne Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 14 – moc min. 

39,96 kWp (obecnie po przekształceniu Szkoła Podstawowa); 

2) Oczyszczalnia Ścieków w Szczuczynie, ul. Łąkowa – moc min. 39,96 kWp; 

3) Stacja Uzdatnienia Wody w miejscowości Niedźwiadna – o mocy min. 34,78 kWp; 

4) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka – o mocy min. 29,60 kWp 

5) Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 39 – o mocy min. 19,24 kWp; 

6) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej – o mocy min. 39,96 kWp. 

3. Zakres planowanych prac obejmuje: 

1) Dostawa i montaż obliczonej oraz zaprojektowanej dla uwarunkowań terenu lub obiektu, 

systemowej konstrukcji ze stali w powłoce galwanicznej, wolnostojącej dwupodporowej wbijanej 

w grunt w przypadku instalacji na gruncie oraz dachowej przystosowanej dla danego pokrycia 

dachowego. 

2) Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych – zgodnie z załączoną 
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dokumentacją. 

3) Dostawa i montaż inwertera fotowoltaicznego w optymalnym miejscu, uzgodnionym z Inwestorem 

– zgodnie z załączoną dokumentacją. 

4) Dostawa i montaż optymalizatorów mocy – w ilości zgodnej z ilością modułów. 

5) Podłączenie strony DC do inwertera fotowoltaicznego i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów 

elektrycznych stringów, w tym przekazanie dokumentów pomiarowych. 

6) Podłączenie strony AC do istniejącej rozdzielni w obiekcie, na którego potrzeby zbudowano 

instalację fotowoltaiczną. 

7) Dokonanie rozruchu instalacji wraz z odpowiednim przeszkoleniem użytkownika, przekazaniem 

użytkownikom instrukcji obsługi w języku POLSKIM. 

8) Jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących zainstalowanego zestawu fotowoltaicznego, biorąc pod 

uwagę również zapisy art. 29 pkt 2 ppkt 16 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 z późn zm.) 

– dotyczy uzgodnień warunków p.poż. 

9) Przekazanie uzupełnionej i skompletowanej dokumentacji oraz jej złożenie w imieniu 

Zamawiającego do PGE Dystrybucja S.A. w Łomży, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie 

dostawcy energii. 

10) Przedłożenie odpowiednich wyliczeń celem udokumentowania efektu ekologicznego, a tym 

samym zapewnienie stałego monitoringu jego pomiarów, celem bieżącego nadzoru i pracy 

instalacji. 

11) Przedstawienie w formie tabelarycznej wyliczenia rocznego spadku emisji gazów 

cieplarnianych w tonach równoważnika CO2 oraz szacunkowa ilość energii elektrycznej 

produkowanej przez nowo wybudowane instalacje.  

12) Sporządzenie szczegółowego wykazu zastosowanych i wbudowanych urządzeń wraz z 

kartami gwarancyjnymi producenta, certyfikatami, atestami, dokumentacją techniczną 

powykonawczą. 

13) Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

wskazującą usytuowanie elementów instalacji w przypadku posadowienia ich na ziemi oraz 

wszelkich mediów znajdujących się w ziemi.  

4. Zamawiający w załączeniu do niniejszej  umowy przekazuje projekty wykonawcze instalacji 

fotowoltaicznych dla poszczególnych obiektów, stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami 

sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu.  

7. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie nazywane są robotami zaniechanymi. 
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8. Przedmiot zamówienia  szczegółowo opisuje projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej opracowany 

przez firmę „ESCO PROJEKTY” Roman Dębowski z siedzibą ul.M.Małachowskiego 1/107, 05-270 Marki 

oraz wzór umowy. 

9. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zabezpieczy i oznakuje teren wykonywania prac 

montażowych. Media niezbędne do wykonania zadania (prąd elektryczny, woda, itp.) zapewnia 

Zamawiający, po uprzednim uzgodnieniu. 

10. Po wykonaniu zadania na danej nieruchomości Wykonawca uporządkuje teren wykonywania oraz 

tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, w tym dokona na 

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

nawierzchni oraz dokona na własny koszt naprawy lub odtworzenia zniszczonych instalacji. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace montażowe w taki sposób, żeby nie spowodować 

uszkodzenia jakiegokolwiek z elementów istniejących obiektów. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu oraz za następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także związane z ruchem pojazdów, powstałe w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji zadania objętego przedmiotem umowy, a tym samym jej zakończenia, ustala się do 

dnia 30 czerwca 2021 roku, zgodnie z treścią   złożonej oferty. 

2. Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważa się zakończenie realizacji zamówienia i pisemne 

zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru do siedziby Zamawiającego. 

3. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania 

przez Zamawiającego  protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 § 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe                            

i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy 

wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru 

świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, 

które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, w tym na ustalenie 

wysokości wynagrodzenia umownego, 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 roszczeń.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy 

pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca odpowiada także, za ewentualnych podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z 

wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności 

będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań 

ewentualnych podwykonawców. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z podmiotem, któremu jako podwykonawcy powierza 

wykonanie określonego zakresu robót. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia jest uprawniony do 

żądania przedłożenia mu do wglądu umów zawartych z podwykonawcami. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, w szczególności 

jeżeli: sprzęt techniczny lub osoby nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy części zamówienia.  

8. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, wymogami stawianymi w 

dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

§ 4 

1. Wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem, dokonaniem rozruchu i 

przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym 

przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dwóch płatności, jednej częściowej i jednej końcowej. Termin płatności częściowej uzależniony 

będzie od daty otrzymania dofinansowania w postaci zaliczki wypłacanej przez IZ. 

2. Dostarczony i zamontowany zestaw fotowoltaiczny będzie stanowił własność Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji dostawy i montażu zestawu fotowoltaicznego Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego 

do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób 

wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy; 

2) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie 

z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

3) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu; 

4) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. 

5) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, są nowe                            

i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:  

a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

b) deklaracji zgodności  

c) atestów lub aprobat technicznych. 

7) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie montażu objętego projektem, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów; 

8) informowania o terminach prób i odbiorów elementów zakrywkowych,  

9) informowanie o konieczności zmiany umowy w terminie 5 dni od daty stwierdzenia podstaw 

do takiej zmiany, 

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
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prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

a) oświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia o prawidłowym wykonaniu, 

b) protokołów badań i sprawdzeń,  

c) protokołów odbiorów technicznych,  

d) instrukcji użytkowania w języku POLSKIM, 

e) obliczeń potwierdzających osiągnięcie zakładanej mocy instalacji i efektu ekologicznego. 

11) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, 

12) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru częściowego i odbioru końcowego, 

13) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz 

sporządzenie   stosownego protokołu. 

14) Przekazanie uzupełnionej i skompletowanej dokumentacji oraz złożenie stosownych 

wniosków w imieniu Zamawiającego do PGE Dystrybucja S.A. w Łomży, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi na stronie dostawcy energii. 

4. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych 

materiałów  niedopuszczonych przepisami szczegółowymi. 

5. Przed przystąpieniem do prac na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od 

użytkownika nieruchomości o przebiegu innych instalacji. Wszelkie szkody powstałe w związku z 

uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w 

pełnej wysokości. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, że suma 

wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która 

stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców.  

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, którego 

przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej następujące 

istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo:  

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać 

oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo 

powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów 

potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy niezawierające 

jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego;  

2) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

prace;  

3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 

zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie 

nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i 

finansowego (wartości) odbieranych prac;  

4) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji nie mogą zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy  

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w 

przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem 

takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem 

umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie 

będą akceptowane przez Zamawiającego;  

6) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w 

formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących 

Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 

podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego;  

7) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy 

w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te 

roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w 

szczególności cen jednostkowych wynikających z Zestawienia kosztów.  

8) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

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

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

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

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

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

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  
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5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającego w wymagań określonych w ust. 2 powyżej.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

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

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy / usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Postanowienia ust. 2–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 

Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami. 

§ 6 

1. Przedstawicielami Stron umowy w trakcie jej wykonywania będą:  

a) przedstawicielem Wykonawcy będzie: ................................  

P. ……………………………………………………., tel. ……..………….. 

b) przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

P. ……………………………………………………., tel. ………………….. 

                                                              § 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w § 1  Wykonawcy należne będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisu art. 632 par. 1 Kodeksu Cywilnego, wskazane w 

treści złożonej oferty.                                                         

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w kwocie ….........................… zł , w tym podatek VAT 

……%……..........… zł, składa się dostawa i montaż sześciu kompletów instalacji fotowoltaicznych o 

mocach minimalnych wskazanych w dokumentacji wykonawczej, produkującej energię elektryczną na 

potrzeby obiektów na których się znajdują, zgodnego z wymogami stawianymi w projekcie 

wykonawczym oraz niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, 

wynikające treści zapytania oraz projektu wykonawczego, a także koszty niewyspecyfikowane 

odrębnie, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. 

4. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za przeprowadzenie przeglądów usuwanie wad  

w okresie gwarancji montażowej  i rękojmi. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności zaliczkowych. 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji    

niniejszej inwestycji. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym o możliwych opóźnieniach 

terminu jej wykonania. 

§ 8 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych za wykonane elementy na podstawie częściowego protokołu odbioru wykonanego 

elementu oraz faktury końcowej po przedłożeniu Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu umowy.  

2. Przewiduje się plan wydatków na poszczególne lata w wysokości: 

1) rok 2020 – wydatek w kwocie około 550 000,00 zł.  

2) rok 2021 – wydatek w pozostałej kwocie.  

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości wydatkowania środków na poszczególne lata 

budżetowe, bez dokonywania zmian w umowie.  

3. Zasady dokonywania rozliczeń częściowych i końcowego:  

1) Z wnioskiem o odbiory częściowe i odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz z 

wykazem środków trwałych ( np. szczegółowe kosztorysy powykonawcze).  

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną 

do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych w przypadku odbiorów częściowych i 30 dni 

roboczych w przypadku odbioru końcowego od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 

do jego prawidłowości.  

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3) oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

5) Jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4) będzie 

nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna 

Wykonawcy.  

6) Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 

odbiorów częściowych i Protokołu odbioru końcowego.  

4. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.  

5. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia odbioru 

stanowiącego podstawę jej wystawienia.  

6. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno –

prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w ww. ustawie, a w takim wypadku 

Zamawiający zobowiązany będzie do jej odebrania za pośrednictwem tejże platformy. 

7. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy w 

następujący sposób:  

Nabywca : Gmina Szczuczyn, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22 
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Odbiorca : Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 10, faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.  

9. Płatność faktury przekazywana będzie na rachunek bankowy nr ……………………………………………………… w 

banku …………………………………………. .  

a) Wykonawca ponadto oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich 

fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019r. poz. 2357 z późn. 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

b) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach 

wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.) prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Białej liście podatników”. W przypadku, gdy 

wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania się 

z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu tj. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty.  

c) Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108 a ust 1 a ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.). 

10. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 niniejszej 

umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy (cesji lub w innej formie), a także przejęcia długu Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu 

przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych podmiotów (w tym Banków). Podstawa prawna art. 509 

§ 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.). 

11. Rozliczenia z podwykonawcami:  

1) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany również 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału należności 

pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w protokole stanowiącym 

podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

2) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych.  

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

punkcie 2), wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

4) Z zastrzeżeniem punktów 5) – 8), Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 
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uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę do wysokości określonej w stosownych dokumentach rozliczeniowych.  

5) Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usług. 

6) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7) Zamawiający informuje Wykonawcą o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca w 

terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

8) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7) Zamawiający może:   

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo,   

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 9) W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne /z zastrzeżeniem             

ust. 3, 4 i 6. 

2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki, 

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od 

dnia wyznaczonego bądź uzgodnionego między stronami na usunięcie wad, 

c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku 

z - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy i odpowiednio z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, spowoduje utratę części lub całości dofinansowania lub zerwanie umowy  o 

dofinansowanie przez stronę współfinansującą przedmiot umowy, Wykonawca w całości pokryje straty 

Zamawiającego spowodowane tym faktem.  

§ 10 

1. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia końcowego realizacji zadania do odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumentację powykonawczą zawierającą  w szczególności: 

1) oświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia o jego prawidłowym wykonaniu, 

2) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym: 

a) protokół szczelności instalacji fotowoltaicznej 

b) inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego, 

c) obliczenia potwierdzające osiągnięcie zakładanej mocy instalacji oraz efektu ekologicznego. 

3) wykaz zastosowanych urządzeń i materiałów oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty 

zgodności na wbudowane materiały, 

4) protokoły odbioru wykonanej instalacji zawierające informację o przeszkoleniu każdego z 

Użytkowników w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej                         

5) instrukcje użytkowania instalacji fotowoltaicznej w języku polskim, 

6) kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt, w tym karty 

gwarancyjne wystawione przez producentów, zgodne z zapisami niniejszej umowy. 

7) Inwentaryzację powykonawczą z naniesionymi elementami wbudowanymi w ziemi w tym z nowo 

wykonanymi mediami. 

8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub końcowego nastąpi niezwłocznie po ich pisemnym zgłoszeniu 

zakończenia dla Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 21 dni, liczonych od dnia wpływu 

zgłoszenia o zakończeniu. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot 

umowy  będący przedmiotem odbioru nie jest gotowy do odbioru z powodu  wystąpienia istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin 

do usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po 

jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru. 

4. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy. Podpisany protokół 

odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy jest podstawą do dokonania  rozliczeń stron. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w 

treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 

sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy.                                                                              

§ 11 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi  

……………miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Okres  gwarancji producenckiej wynosi  ……….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy z zastrzeżeniem odpowiednio zapisów art. 581 kc i wymagać będzie udzielenia pisemnej 

gwarancji w formie odrębnego dokumentu wystawionego przez Producenta podzespołów przy 

odbiorze końcowym. 

3. Jeżeli producent urządzeń  wchodzących w skład zestawów fotowoltaicznych wymaga - dla zachowania 

ważności gwarancji - wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów 

gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora. 

Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach. W 

okresie gwarancji /rękojmi, wszelkie koszty przeglądów pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta od 

dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych instalacji przez zadeklarowany przez wykonawcę w 

ust. 1 okres gwarancji i rękojmi. 

5. Reakcja na zgłoszenie wad i usterek  dostarczonych urządzeń lub wykonanych prac nastąpi 

niezwłocznie jednak nie dłużej niż w okresie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. 

6. Usunięcie zgłoszonych wad lub usterek urządzeń lub wykonanych prac ma nastąpić nie później niż w 

okresie 5 dni roboczych od dnia w którym otrzymano zgłoszenie, w zakres serwisu wchodzi: dojazd na 

miejsce naprawy, naprawa uszkodzonego sprzętu lub wymiana  na nowe urządzenie, czy też 

przekazanie urządzenia zastępczego. 

7. W przypadku nieusprawiedliwionego braku reakcji ze strony Wykonawcy w terminie wskazanym w pkt. 

6, Zamawiający wzywa bezzwłocznie inną firmę  posiadającą odpowiednią autoryzację dla wskazanego 

urządzenia celem usunięcia wady lub usterki, zaś koszty naprawy ponowi Zamawiający. 

8. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności serwisowych będą przekazywane Wykonawcy 

telefonicznie lub faksem na numer ……………….... , bądź mailem na adres ………………………. Za moment 

otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę połączenia telefonicznego, 

przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego potwierdzonej stosownym wydrukiem od 

operatora, raportem z faksu lub wydrukiem wiadomości e-mail. 

§ 12 

1. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez zamawiającego z uprawnienia 

do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 1 nie będą wystarczające to zamawiający wezwie wykonawcę do 

zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania 

wezwania. 

3. Jeśli wada ujawni się w okresie rękojmi, a Wykonawca nie usunie wady lub nie dokona wymiany na 

rzecz wolną od wad w określony przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia wykonania tych czynności podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 13 
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1. Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ………………… zł /w formie: gwarancji 

ubezpieczeniowej nr…………………………. / pieniądzu na rachunek bankowy nr ……………………… 

2. Ustala się, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 

30 % wysokości zabezpieczenia tj. …………………………… zł. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w wysokości 70 %, w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez zamawiającego 

zamówienia za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 

wykonania umowy, obowiązki te wykona zastępczo zamawiający, przeznaczając na ten cel 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy a w przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w 

formie pieniężnej  to zamawiający będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z 

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

rachunku. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 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. 

§ 14 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo żądania ustawowych 

odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

wykonawcy w następujących okolicznościach: 

1) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, że 

zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania 

oferty i wynika z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) konieczności usunięcia błędów w projektach wykonawczych instalacji fotowoltaicznych 

ujawnionych w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym koniecznością ich 

przeprojektowania  w tym zakresie, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy administracji publicznej, bądź 

orzeczeniem sądu, 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , 

d) działania siły wyższej,  

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany 

stawki tego podatku; 

2. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od lit. a) do d), termin wykonania przedmiotu 
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zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż czas trwania okoliczności. Powyższe musi być 

udokumentowane stosownymi protokołami z udziałem inspektora nadzoru. 

 

§ 16 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 17 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 

egz. dla Wykonawcy. 

 

                   ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 
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1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej 

4) Warunki Wykonania i Odbioru Robót na budynkach użyteczności 


