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Projekt pn. „Poprawa jakoś ci powietrza w gminie Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w 

centralnego ogrzewania” realizowany jeśt w ramach działania 3.3 Poprawa jakoś ci powietrza, 

poddziałania 3.3.1 Realizacja plano w niśkoemiśyjnych - wymiana z ro deł ciepła, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podśtawie Umowy numer  

RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r. 

UMOWA NR ……………… (Projekt) 

zawarta w dniu ………………………… w Kolbuśzowe, pomiędzy:  

Gminą Kolbuszowa z śiedzibą w Kolbuśzowej, ul. Obron co w Pokoju 21, 36-100 Kolbuśzowa. REGON: 

69058166, NIP: 814-15-76-232, reprezentowaną przez:  

Jana Zubę – Burmiśtrz Kolbuśzowej 

przy kontraśygnacie Skarbnika Kolbuśzowej – Jacka Mroczka 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

* gdy Wykonawcą jeśt śpo łka prawa handlowego: 

…………………………, z śiedzibą w ……………………… przy ulicy ……………, (kod pocztowy i nazwa miejścowoś ci), 

wpiśaną do rejeśtru przedśiębiorco w Krajowego Rejeśtru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ……………, …… Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego, NIP: ……………, 

REGON: ……………, o kapitale zakładowym ………………, reprezentowaną przez ………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

* gdy Wykonawcą jeśt ośoba fizyczna prowadząca działalnoś c  gośpodarczą: 

Panem/Panią …………, zamieśzkałym/ą w ………… (kod pocztowy), przy ulicy …………… prowadzącym/ą 

działalnoś c  gośpodarczą pod firmą …………………, adreś wykonywania działalnoś ci gośpodarczej: 

……………………, na podśtawie wpiśu do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalnoś ci Gośpodarczej RP, NIP: ……………, REGON: ……………, zwanym/ą dalej 

„Wykonawcą” 

 

* gdy Wykonawcą jeśt ośoba fizyczna nieprowadząca działalnoś ci gośpodarczej: 

1/ Panem/Panią ………………………, zamieśzkałym/ą w …………… (kod pocztowym), przy ulicy …………… 

prowadzącym/ą działalnoś c  gośpodarczą pod firmą ………………,  

na podśtawie wpiśu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci Gośpodarczej RP, NIP: ………………, 

REGON: …………, 

2/ Panem/Panią ………………, zamieśzkałym/ą w …………… (kod pocztowym), przy ulicy ………………, 

prowadzącym/ą działalnoś c  gośpodarczą pod firm ……………, na podśtawie wpiśu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalnoś ci Gośpodarczej RP, NIP: ……………, REGON: ………………,  

(…) 

działających w ramach śpo łki cywilnej pod nazwą ………………, na podśtawie umowy z dnia ………………, NIP: 

………………, REGON: ………………, reprezentowanej przez ………………, zwaną dalej „Wykonawcą”  

 

* gdy Wykonawcą jeśt konśorcjum firm: 

Lider: …………………………, z śiedzibą w ……………………… przy ulicy ……………, (kod pocztowy i nazwa 

miejścowoś ci), wpiśaną do rejeśtru przedśiębiorco w Krajowego Rejeśtru Sądowego pod nr …………………, 
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …… Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego, 

NIP: ……………, REGON: ……………, o kapitale zakładowym ………………,  

Partner: …………………………, z śiedzibą w ……………………… przy ulicy ……………, (kod pocztowy i nazwa 

miejścowoś ci), wpiśaną do rejeśtru przedśiębiorco w Krajowego Rejeśtru Sądowego pod nr …………………, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …… Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego, 

NIP: ……………, REGON: ……………, o kapitale zakładowym ………………, 

(…) 

działających w ramach konśorcjum firm, na podśtawie umowy z dnia ……………………, reprezentowanego 

przez pełnomocnika ………………, zwanego dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego pośtępowania o udzielenie zamo wienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podśtawie Uśtawy z dnia 29 śtycznia 2004 r. - Prawo zamo wien  publicznych (tekśt 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z po z n. zm.) zwanej dalej uśtawą PZP, zośtała zawarta umowa na realizacje 

zadania pn.: „Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakości 

powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” - 

„Dostawa i montaż kotłów na biomasę”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakoś ci 

powietrza w gminie Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” realizowany jeśt  

w ramach działania 3.3 Poprawa jakoś ci powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja plano w niśkoemiśyjnych - 

wymiana z ro deł ciepła, Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 na podśtawie Umowy numer RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28.05.2019 r. 

 

o naśtępującej treś ci: 

 

Słowniczek pojęć: 

Projekt - dalej w treś ci umowy oznacza: Projekt pn. „Poprawa jakoś ci powietrza w gminie Kolbuśzowa – 

montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania”, wśpo łfinanśowany ze ś rodko w Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa III. Czyśta 

energia, Działanie 3.3 Poprawa jakoś ci powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja plano w niśkoemiśyjnych; 

Instalacja - dalej w treś ci umowy oznacza: nowe z ro dło ciepła - kocioł na biomaśę wraz z niezbędnym 

wypośaz eniem, tj. układem/układami śterowania, orurowaniem, okablowaniem, urządzeniami 

towarzyśzącymi umoz liwiającymi prawidłowe funkcjonowanie kotła, kto rych dośtawę i montaz  w obiekcie 

Ucześtnika projektu śtanowi przedmiot Projektu; 

W śkład przedmiotu Projektu wchodzą ro wniez  dośtawy i uśługi tj.:  

1) wykonanie wizji lokalnej u mieśzkan co w i w przypadku koniecznoś ci modernizacji pomieśzczenia 

kotłowni poinformowanie mieśzkan ca i Zamawiającego o koniecznoś ci wykonania prac przez 

mieśzkan ca w śwoim zakreśie, 

2) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wykonawczej obejmującej włączenie do 

iśtniejącej inśtalacji C.O., 

3) demontaz  iśtniejącego z ro dła ciepła, 

4) wykonanie przewodu śpalinowego, 

5) przekazanie zdemontowanego z ro dła ciepła do recyklingu co zośtanie potwierdzone kartą 

przekazania odpadu, 

6) montaz  nowego z ro dła ciepła, podłączenie go do iśtniejącej inśtalacji, uruchomienie i regulację, 

7) śerwiś zamontowanych urządzen . 

Obiekt - dalej w treś ci umowy oznacza: Częś c  nieruchomoś ci, w śzczego lnoś ci częś c  wewnętrzną budynku 

mieśzkalnego, w tym prześtrzeni wśkazanego pomieśzczenia i ś cian wewnętrznych, o powierzchni 

niezbędnej do zainśtalowania Inśtalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i ekśploatacji.  

Dostawa – dalej w treś ci umowy oznacza: Nabywanie rzeczy oraz innych do br, w śzczego lnoś ci na 

podśtawie  umowy śprzedaz y, dośtawy, najmu, dzierz awy oraz leaśingu z opcją lub bez opcji zakupu, kto re 

moz e obejmowac  dodatkowo rozmieśzczenie lub inśtalację. 
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Odbiór końcowy - dalej w treś ci umowy oznacza: Odbio r wśzyśtkich obowiązko w objętych Przedmiotem 

umowy. 

Odbiór ostateczny - dalej w treś ci umowy oznacza: Ośtateczny pogwarancyjny odbio r Przedmiotu Umowy, 

kto ry naśtąpi nie po z niej niz  na 30 dni przed upływem okreśu gwarancji i nie wcześ niej niz  90 dni przed 

upływem okreśu gwarancji.  

Dokumenty odbiorowe – dalej w treś ci umowy oznacza: Dokumentację powykonawczą opracowaną przez 

Wykonawcę odrębnie dla kaz dej inśtalacji, kto ra powinna zawierac : 

1) dokumentację techniczną wykonawczą z nanieśionymi zmianami w trakcie realizacji – jeś li 

wyśtąpiły, 

2) inśtrukcję uz ytkowania wykonanej inśtalacji, protoko ł przekazania uz ytkownikowi inśtrukcji, 

3) wymagane prawem oś wiadczenia uzgodnione z inśpektorem nadzoru, w tym takz e oś wiadczenia 

uz ytkowniko w o nie wnośzeniu zaśtrzez en  do wykonanego zakreśu prac, 

4) protoko ł z prześzkolenia odbiorcy ośtatecznego (uz ytkownika) w zakreśie uz ytkowania inśtalacji 

oraz warunko w gwarancyjnych - podpiśany przez Uz ytkownika i Wykonawcę, 

5) DTR, karty katalogowe oraz certyfikaty dopuśzczenia do uz ytku zaśtośowanych komponento w - 

w formie uzgodnionej z Inz ynierem Nadzoru, 

6) numery telefono w i adreśy e-mail, pod kto re nalez y zgłaśzac  wady oraz uzyśkac  konśultacje,  

7) komplet kart gwarancyjnych, badan , pro b, kartę regulacji, 

8) protoko ł pierwśzego uruchomienia inśtalacji, 

9) oś wiadczenie uprawnionego kierownika robo t o zgodnoś ci wykonania robo t z dokumentacją 

techniczną wykonawczą oraz obowiązującym przepiśami i normami, 

10) zaś wiadczenie kominiarza lub inny dokument podpiśany przez ośobę pośiadającą niezbędne 

uprawnienia budowlane potwierdzające prawidłowoś c  montaz u i działania wykonanych 

przewodo w powietrzno-śpalinowych, 

11) kartę przekazania odpado w, 

12) dokumentację fotograficzną obrazującą śtan inśtalacji i pomieśzczen  po zamontowaniu urządzen  

(traśa wnieśienia dośtarczonego kotła, traśa wynieśienia kotła z demontaz u, miejśce pośadowienia 

nowego kotła, miejśca przekuc  i przejś c  pomiędzy kondygnacjami, miejśca wpięc  do iśtniejącej 

inśtalacji oraz inne niezbędne zdjęcia śtanu nieruchomoś ci czy inśtalacji, kto re Wykonawca uzna 

za niezbędne w celu dokumentacji ewentualnych przyśzłych rośzczen  mieśzkan co w oraz wg 

uzgodnien  z Inz ynierem Nadzoru). Dokumentacja fotograficzna wymagana jeśt tylko w formie 

elektronicznej (płyta CD lub inny noś nik cyfrowy) 

 

Oświadczenia Stron: 

Zamawiający oś wiadcza, iz  zadanie, o kto rym mowa w § 1 umowy wśpo łfinanśowane jeśt ze ś rodko w 

pochodzących z Europejśkiego Funduśzu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamo wienie pn.: Dośtawa i montaz  kotło w 

centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakoś ci powietrza w gminie Kolbuśzowa – 

montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” - „Dośtawa i montaz  kotło w na biomaśę”.  

2. Przedmiotem umowy jeśt dośtarczenie i zamontowanie przez Wykonawcę z ro deł ciepła (koto w na 

biomaśę) u mieśzkan co w w iloś ci: 32 śzt. oraz 18 śzt. zaśobniko w C.W.U. wśpo łpracujących z kotłami 

na biomaśę. 

3. Zamo wienie obejmuje m.in.: 

1) wykonanie wizji lokalnej u mieśzkan co w i w przypadku koniecznoś ci modernizacji pomieśzczenia 

kotłowni poinformowanie mieśzkan ca i Zamawiającego o koniecznoś ci wykonania prac przez 

mieśzkan ca w śwoim zakreśie, 

2) demontaz  iśtniejącego z ro dła ciepła, 

3) wykonanie przewodu śpalinowego, 
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4) przekazanie zdemontowanego z ro dła ciepła do recyklingu co zośtanie potwierdzone kartą 

przekazania odpadu, 

5) montaz  nowego z ro dła ciepła, podłączenie go do iśtniejącej inśtalacji, uruchomienie i regulację, 

6) śerwiś zamontowanych urządzen . 

7) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jeśt do wykonania przedmiotu 

zamo wienia zgodnie z zapiśami Rozdziału II SIWZ – Szczego łowy opiś przedmiotu zamo wienia.  

8) Wśzyśtkie urządzenia, armatura i ośprzęt muśzą byc  nowe i śpełniające wymagania dokumentacji 

technicznej wykonawczej.  

9) Wykonawca przekaz e Zamawiającemu, w dniu odbioru kaz dej wykonanej Inśtalacji w miejścu jej 

lokalizacji dokumentację powykonawczą, Certyfikat Inśtalacji, karty techniczne, Karty regulacji 

i gwarancji zamontowanych urządzen .  

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy zośtanie wykonany w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Realizacja dośtawy i montaz u pośzczego lnych Inśtalacji zośtanie okreś lona w harmonogramie 

rzeczowo-finanśowym złoz onym przez Wykonawcę po podpiśaniu umowy, zgodnie z uśtaleniami § 4 

uśt. 1 umowy.  

3. Przez zakon czenie realizacji zadania uznaje śię dzien  zgłośzenia przez wykonawcę zakon czenia 

realizacji dośtaw i montaz u i  gotowoś ci do odbioru kon cowego po wykonaniu całoś ci przedmiotu 

zamo wienia. 

 

§ 3 

Wykonawca i Podwykonawcy 

1. Wykonawca oś wiadcza, z e pośiada wiedzę, doś wiadczenie oraz ś rodki finanśowe i techniczne 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oś wiadcza, z e przy wykonywaniu 

niniejśzej umowy zachowa nalez ytą śtarannoś c  wynikającą z zawodowego charakteru ś wiadczonych 

dośtaw i montaz u, w zakreś kto rych wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oś wiadcza, z e przed zawarciem Umowy uzyśkał od Zamawiającego wśzyśtkie informacje, 

kto re mogłyby miec  wpływ na ryzyko i okolicznoś ci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na uśtalenie 

wyśokoś ci wynagrodzenia umownego, a nadto oś wiadcza, z e zapoznał śię ze wśzyśtkimi dokumentami 

oraz warunkami, kto re śą niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez koniecznoś ci 

uzupełnien  i ponośzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kośzto w i w związku z tym 

nie wnośi i nie będzie wnośił w przyśzłoś ci z adnych rośzczen . 

3. Wykonawca oś wiadcza, z e przed zawarciem Umowy zapoznał śię z zakreśem prac oraz wymaganiami 

i warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnośi i nie będzie podnośił w przyśzłoś ci z adnych 

rośzczen . 

4. Wykonawca –zgodnie z oś wiadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamo wienie śam / śam, za 

wyjątkiem naśtępującego zakreśu: …………………………………………………………………….., kto ry zośtanie 

wykonany przy udziale podwykonawcy/o w w tym, na kto rego/ych zaśoby, Wykonawca powoływał śię, 

na zaśadach okreś lonych w art. 22a uśtawy PZP, w celu wykazania śpełniania warunko w udziału 

w pośtępowaniu, o kto rych mowa w art. 22 uśt. 1 uśtawy PZP. 

5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz  wśkazane w uśt. 4, bez zgody Zamawiającego. 

Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zaśoby Wykonawca 

powoływał śię, na zaśadach okreś lonych w art. 22a uśtawy PZP, w celu wykazania śpełniania 

warunko w udziału w pośtępowaniu, o kto rych mowa w art. 22 uśt. 1 uśtawy PZP, Wykonawca jeśt 

obowiązany wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

śamodzielnie śpełnia je w śtopniu nie mniejśzym niz  wymagany w trakcie pośtępowania o udzielenie 

zamo wienia. 

6. Wykonawca ponośi pełną odpowiedzialnoś c  za właś ciwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 

umowy, w tym takz e odpowiedzialnoś c  za działania lub zaniechania ośo b trzecich i podmioto w przy 
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pomocy kto rych wykonuje przedmiot umowy. W śzczego lnoś ci jak za właśne działania lub zaniechania 

Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania ewentualnych podwykonawco w. 

7. Zamawiający zaśtrzega śobie prawo do z ądania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

złoz enia śtośownego oś wiadczenia o aktualnym śtanie powierzenia realizacji częś ci zamo wienia 

objętego niniejśzą umową podwykonawcom. 

8. Umowa o podwykonawśtwo nie moz e zawierac  pośtanowien : 

1) uzalez niających uzyśkanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawśtwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

2) uzalez niających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponośi całkowitą odpowiedzialnoś c  cywilną za śtraty i śzkody powśtałe w związku  

z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnoś ciami lub przy okazji ich wykonywania,  

w śzczego lnoś ci będące naśtępśtwem działania podwykonawcy, raz ącego niedbalśtwa lub braku 

nalez ytej śtarannoś ci. 

10. Wykonawca we właśnym zakreśie i na właśny kośzt zapewnia nadzo r i koordynację działan  

podwykonawco w. 

11. Zamawiający z ąda, aby przed przyśtąpieniem do realizacji zamo wienia Wykonawca podał nazwy albo 

imiona i nazwiśka oraz dane kontaktowe podwykonawco w i ośo b do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wśzelkich zmianach danych, o kto rych mowa w zdaniu pierwśzym,  

w trakcie realizacji zamo wienia, a takz e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawco w. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpiśania umowy, ale nie po z niej niz  przed 

przyśtąpieniem do pierwśzej dośtawy przedśtawia mieśięczny harmonogram rzeczowo-finanśowy. 

Harmonogram muśi uzyśkac  piśemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia 

lub wnieśie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłoz enia harmonogramu 

przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi umowę o dofinanśowanie projektu oraz 

harmonogram płatnoś ci uśtalony z Inśtytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jeśt 

związany zaśtrzez eniami i wśkazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jeśt, w terminie 2 

dni roboczych od dnia otrzymania zaśtrzez en , do dośtośowania harmonogramu rzeczowo-

finanśowego do wśkazan  Zamawiającego.  

Harmonogram rzeczowo-finanśowy winien uwzględniac :  

1) planowaną datę wykonania wizji lokalnej i dokumentacji technicznej wykonawczej,  

2) planowaną datę rozpoczęcia dośtaw i montaz u w pośzczego lnych obiektach,  

3) planowaną datę zakon czenia realizacji pośzczego lnych inśtalacji.  

2. Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu pełną informację dotyczącą materiało w lub wypośaz enia, 

kto re chce wykorzyśtac  w proceśie realizacji zamo wienia, w formie wniośko w materiałowych 

w terminie do 7 dni od podpiśania Umowy. 

3. Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dnia podpiśania umowy uzgodni z Zamawiającym wzory 

dokumento w śtanowiących dokumentację techniczną wykonawczą oraz wzory dokumentacji 

odbiorowej.  

4. Wykonawca do 20 dni przed planowaną dośtawą uśtali w konkretnych lokalizacjach u Uz ytkownika  

zakreś prac przygotowawczych, kto re lez ą po śtronie Uz ytkownika w formie piśemnej.  

5. Wykonawca uśtali terminy dośtawy z Uz ytkownikiem Obiektu w terminie 5 dni przed planowanymi 

robotami.  

6. Wykonanie dośtawy Inśtalacji wraz z podłączeniem, śprawdzeniem, dokonaniem rozruchu, 

przeprowadzeniem inśtruktaz u uz ytkowniko w, jej odbio r i przekazanie dokumentacji technicznej 

wykonawczej w zakreśie kaz dej lokalizacji, potwierdzone zośtanie protokołem podpiśanym przez 

Przedśtawicieli Zamawiającego, Inśpektora nadzoru oraz Wykonawcę, przy udziale Uz ytkownika.  
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7. Dośtarczone i zamontowane Inśtalacje będą śtanowiły właśnoś c  Zamawiającego.  

8. W ramach realizacji dośtaw i montaz u Inśtalacji Wykonawca zobowiązany jeśt do:  

1) wykonania inśtalacji zamo wienia w ramach jednego Obiektu w czaśie nie dłuz śzym niz  3 dni 

robocze naśtępujące po śobie;  

2) zorganizowania właśnym kośztem i śtaraniem oraz na właśną odpowiedzialnoś c  koniecznego do 

wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i śocjalnego dla ośo b wykonujących 

bezpoś rednio prace związane z realizacją niniejśzej umowy;  

3) nalez ytego wykonania przedmiotu umowy, przy uz yciu właśnych materiało w, zgodnie z umową, 

zaśadami wiedzy technicznej, prześtrzeganiem zaśad BHP i przepiśami prawa;  

4) zatrudnienia lub zapewnienia wyśtarczającej liczby certyfikowanych inśtalatoro w i pracowniko w 

z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dośtawy 

i montaz u; 

5) pośtępowania z odpadami powśtałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapiśami 

uśtawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z po z n. zm.)  

i uśtawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ś rodowiśka (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396  

z po z n. zm.); 

6) zapewnienia, z e materiały uz yte do realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 1, śą nowe  

i odpowiadają co do jakoś ci wymogom wyrobo w dopuśzczonych do obrotu i śtośowania  

w budownictwie okreś lonym w art. 10 uśtawy Prawo budowlane i wymaganiom śpecyfikacji 

iśtotnych warunko w zamo wienia. Dodatkowo: 

a) wśzyśtkie urządzenia, armatura i ośprzęt w danym rodzaju muśzą: byc  nowe, pośiadac  waz ne 

certyfikaty i śpełniac  wymagania zawarte w dokumentacji technicznej; 

b) z ro dła ciepła (urządzenia) muśzą pochodzic  od jednego producenta dla danej grupy kotło w, 

tzn.: Zamawiający wymaga takiego śamego producenta oferowanych kotło w w grupie 

STANDARD oraz takiego śamego producenta oferowanych kotło w w grupie PREMIUM; 

7) okazania na kaz de z ądanie Zamawiającego w śtośunku do wśkazanych materiało w:  

a) certyfikatu na znak bezpieczen śtwa,  

b) deklaracji zgodnoś ci,  

c) ateśto w lub aprobat technicznych,  

d) inśtrukcji uz ytkowania; 

8) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiało w wymaganych 

do zbadania na z ądanie Zamawiającego jakoś ci prac wykonanych z materiało w Wykonawcy na 

terenie prac, a takz e do śprawdzenia cięz aru i iloś ci zuz ytych materiało w;  

9) realizacji inśtrukcji i polecen  wydawanych przez Inz yniera Kontraktu,  

10) informowania o terminach pro b i odbioro w częś ciowych,  

11) informowania Zamawiającego o koniecznoś ci wykonania prac dodatkowych i zamiennych  

w terminie 5 dni od daty śtwierdzenia koniecznoś ci ich wykonania,  

12) naprawienia i doprowadzenia do śtanu poprzedniego miejśca realizacji montaz u bądz  urządzen   

w wypadku zniśzczenia lub uśzkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejśzej umowy,  

13) natychmiaśtowego uśunięcia wśzelkich śzko d i awarii śpowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji prac montaz owych i inśtalacyjnych,  

14) śkompletowania i przedśtawienia Zamawiającemu dokumento w pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w śzczego lnoś ci:  

a) protokoło w badan  i śprawdzen ,  

b) protokoło w odbioro w technicznych,  

15) ucześtniczenia w czynnoś ciach odbioru, uśunięcia śtwierdzonych uśterek lub wad,  

16) zgłośzenia w formie piśemnej gotowoś ci do odbioru kon cowego i ośtatecznego,  

17) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finanśowego na kaz de wezwanie Zamawiającego,  

z uwzględnieniem zalez noś ci od faktycznego pośtępu prac, w terminie do 2 dni roboczych, 

18) dokonania rozruchu technologicznego Inśtalacji w kaz dej lokalizacji, co będzie potwierdzone  

w śtośownym protokole odbioru.  
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9. Wykonawca oś wiadcza, z e do wykonania elemento w zamo wienia nie będzie uz ywał z adnych 

materiało w zakazanych przepiśami śzczego łowymi.  

10. Przed przyśtąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy śpoczywa obowiązek 

uzyśkania informacji od Uz ytkownika Obiektu w danej lokalizacji o przebiegu uzbrojenia i innych 

inśtalacji w tej lokalizacji. Wśzelkie śzkody powśtałe w związku z uśzkodzeniem innych inśtalacji przy 

montaz u przedmiotu niniejśzej umowy obciąz ają Wykonawcę w pełnej wyśokoś ci.  

11. Z uwagi na fakt, iz  realizacja Inśtalacji odbywac  śię będzie na nieruchomoś ciach ośo b trzecich, kto re  

w zawartych umowach z Zamawiającym zezwoliły na ich wykonanie, Wykonawca dochowa w tym 

zakreśie nalez ytej śtarannoś ci.  

12. Wykonawca ponośi pełną odpowiedzialnoś c  cywilną wobec ośo b trzecich za wśzelkie śzkody oraz 

naśtępśtwa nieśzczęś liwych wypadko w powśtałe w wyniku działan  lub zaniechan  przy realizacji 

przedmiotu umowy, w tym ro wniez  na śąśiednich nieruchomoś ciach, w śzczego lnoś ci za ewentualne 

śkutki nieśzczęś liwych wypadko w zaiśtniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

13. Wykonawca oś wiadcza, iz  zapoznał śię z obowiązkami i uprawnieniami Inz yniera Kontraktu, 

śzczego łowo opiśanymi w § 7 umowy. 

 

§ 5 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje śię do pośiadania ubezpieczenia kontraktowego OC z tytułu prowadzenia 

działalnoś ci gośpodarczej co najmniej na kwotę śtanowiącą ro wnowartoś c  wynagrodzenia, o kto rym 

mowa w § 10, waz nego przez cały okreś realizacji zamo wienia.  

2. W przypadku wygaś nięcia umowy ubezpieczenia przed kon cem realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje śię do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłoś ci 

ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii poliśy ubezpieczeniowej na przedłuz ony okreś.  

3. Wykonawca najpo z niej w terminie 7 dni od daty podpiśania niniejśzej umowy, ale nie po z niej niz  przed 

przyśtąpieniem do pierwśzej dośtawy dośtarczy do dyśpozycji Zamawiającemu poś wiadczoną za 

zgodnoś c  z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia (przedłoz y do wglądu oryginał zawartej umowy 

ubezpieczenia), a takz e przedłoz y niezwłocznie do wglądu, na kaz de z ądanie Zamawiającego, 

dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia śkładki.  

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, z e Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnieśie zabezpieczenie nalez ytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wyśokoś ci 5% ceny brutto przedśtawionej w ofercie, co 

śtanowi kwotę: ………………… złotych (śłownie: ……………………..).  

2. Jez eli zabezpieczenie wnieśiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wnieśione w pieniądzu z odśetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejśzone  

o kośzt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

3. Wykonawcy wyśtępujący ze wśpo lną ofertą ponośzą śolidarną odpowiedzialnoś c  za wnieśienie 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy i wykonanie umowy.  

4. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaśpokojenie 

rośzczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, w tym uśunięcia wad lub uśterek, w śzczego lnoś ci rośzczen  Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

5. Beneficjentem zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy jeśt Zamawiający.  

6. Kośzty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy ponośi Wykonawca.  

7. Poliśa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument śtanowiący formę zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania umowy winny zawierac  śtwierdzenie, z e na pierwśze piśemne z ądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienalez ytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, 

naśtępuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zaśtrzez en  ze śtrony gwaranta/poręczyciela.  
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8. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jeśt do 

zaktualizowania zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy.  

9. Wykonawca jeśt zobowiązany zapewnic , aby zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy zachowało 

moc wiąz ącą w okreśie wykonywania umowy oraz w okreśie rękojmi za wady. Wykonawca jeśt 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznoś ciach, kto re mają lub mogą miec  wpływ na moc wiąz ącą Zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania umowy oraz na moz liwoś c  i zakreś wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia.  

10. W przypadku nieprzedłuz enia lub niewnieśienia nowego zabezpieczenia najpo z niej na 30 dni przed 

upływem terminu waz noś ci dotychczaśowego zabezpieczenia wnieśionego w innej formie niz   

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczaśowego zabezpieczenia. Wypłata naśtępuje nie po z niej niz  w ośtatnim dniu waz noś ci 

dotychczaśowego zabezpieczenia.  

11. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wnieśione w pieniądzu zośtanie zwro cone wraz  

z odśetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na kto rym było ono 

przechowywane, pomniejśzone o kośzty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Kwota w wyśokoś ci ………………… złotych (śłownie: ……………………..), śtanowiąca 70% zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy, zośtanie zwro cona w terminie 30 dni od dnia podpiśania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru kon cowego przedmiotu umowy.  

13. Kwota pozośtawiona na zabezpieczenie rośzczen  z tytułu rękojmi za wady, wynośząca 30% wartoś ci 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, wynośząca ………………… złotych (śłownie: 

……………………..), zośtanie zwro cona nie po z niej niz  w 15 dniu po upływie tego okreśu. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia nalez ytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w przepiśach uśtawy – Prawo zamo wien  publicznych, 

pod warunkiem, z e zmiana formy zabezpieczenia zośtanie dokonana z zachowaniem ciągłoś ci 

zabezpieczenia i bez zmniejśzenia jego wyśokoś ci.  

14. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy pozośtaje w dyśpozycji Zamawiającego i zachowuje 

śwoją waz noś c  na czaś okreś lony w umowie.  

15. Jez eli nie zajdzie powo d do realizacji zabezpieczenia w całoś ci lub w częś ci, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w terminach, o kto rych mowa w uśt. 12 i 13.  

16. Zamawiający moz e dochodzic  zaśpokojenia z zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, jez eli 

jakakolwiek kwota nalez na Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienalez ytym wykonaniem umowy nie zośtanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę piśemnego wezwania do zapłaty.  

 

§ 7 

Inżynier Kontraktu i Kierownik Robót 

1. W celu nadzoru nad prawidłowym montaz em Inśtalacji oraz weryfikacji jakoś ci i certyfikato w 

urządzen  Zamawiający powołał Inz yniera Kontraktu. Funkcje tę pełni Przedśiębiorśtwo Realizacji 

Inweśtycji ASKAN Arnold Stempak; 32-005 Niepołomice, ul. Grzybowa 14 w ośobie Pana Arnolda 

Stempaka. Inz ynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzo r nad prawidłową realizacją Inśtalacji 

w zakreśie śpraw technicznych. 

2. Wykonawca uśtanawia śwojego przedśtawiciela w ośobie ………………………, kto ra będzie kierowała 

robotami śanitarnymi. Kierownik robo t reprezentuje intereśy Wykonawcy w toku realizacji 

zamo wienia oraz jeśt uprawniony do biez ących uśtalen  z Zamawiającym w zakreśie śpośobu realizacji 

umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.  

3. Jez eli warunki umowy wyraz nie o tym nie śtanowią, Inz ynier Kontraktu nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z obowiązko w okreś lonych w niniejśzej umowie i nie mają prawa dokonywania zmian 

umowy. Inz ynier Kontraktu nie ma prawa do śkładania oś wiadczen  woli w imieniu Zamawiającego 

w zakreśie zmiany pośtanowien  niniejśzej umowy. 
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4. Wykonawca powinien zapewnic  Inz ynierowi Kontraktu śwobodny dośtęp do miejśc wykonywania 

prac, dośtarczyc  wśzelkich informacji dotyczących warunko w realizacji prac montaz owych 

i inśtalacyjnych, uz ywanych maśzyn i urządzen , zaśtośowanych materiało w i jeśt zobowiązany do 

przekazywania dokumento w dotyczących realizacji umowy. 

5. Inz ynier Kontraktu jeśt uprawniony do kontroli realizacji zobowiązan  Wykonawcy wynikających  

z umowy i śyśtematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o zaiśtniałych nieprawidłowoś ciach. 

6. Do obowiązko w Inz yniera Kontraktu nalez y w śzczego lnoś ci: 

1) kontrola zgodnoś ci dośtaw, 

2) kontrola realizacji prac oraz harmonogramu rzeczowo-finanśowego, 

3) wśtępna akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finanśowego, 

4) kompletowanie dokumento w związanych z realizacją umowy, 

5) organizowanie i udział w odbiorach, 

6) akceptowanie faktury częś ciowej i kon cowej, 

7) uzgadnianie z Wykonawcą śpośobu oraz terminu uśunięcia wad lub uśterek ujawnionych w toku 

realizacji i odbioru prac objętych niniejśzą umową. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązko w Zamawiającego nalez y: 

1) zapewnienie biez ącego nadzoru;  

2) dokonanie odbioru wykonanych prac;  

3) regulowanie płatnoś ci wynikających z faktur wyśtawianych przez Wykonawcę na zaśadach 

okreś lonych w umowie; 

4) dośtarczenie do Wykonawcy liśty i adreśo w Beneficjento w oraz Lokalizacji Inśtalacji w terminie 14 

dni od daty podpiśania Umowy”. 

 

§ 9 

Uwarunkowania wynagrodzenia 

Wykonawca oś wiadcza, z e:  

1) śzczego łowo przeanalizował opiś przedmiotu zamo wienia zawarty w SIWZ oraz uzyśkał przed 

złoz eniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakreśu zamo wienia i warunko w 

realizacji prac,  

2) przed złoz eniem oferty przetargowej upewnił śię co do jej prawidłowoś ci i kompletnoś ci oraz 

śtawek i cen podanych w ofercie.  

 

§ 10 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy makśymalne wynagrodzenie 

w wyśokoś ci ………………………………… zł brutto (śłownie: …………………………………… /100) (dalej: 

„Wynagrodzenie brutto”), w tym:  

1) podatek 8% VAT w kwocie …………………… zł,  

2) podatek 23% VAT w kwocie …………………… zł,  

czyli netto ………………………………… zł (śłownie: ……………………………………………… /100). 

2. Wyśokoś c  wynagrodzenia oraz śkładniki tego wynagrodzenia wynikają z oferty Wykonawcy z dnia 

…………………………… r., w śzczego lnoś ci z Formularza cenowego, śtanowiącego załącznik nr 1 do umowy.  

3. Na wynagrodzenie, o kto rym mowa w uśt. 1 śkładają śię naśtępujące śkładniki: Rodzaj Inśtalacji, typ 

Inśtalacji (w cenie ryczałtowej) oraz iloś c  pośzczego lnych Inśtalacji. Cena za pośzczego lne typy i rodzaje 

inśtalacji (zawarta w ofercie Wykonawcy - Formularzu cenowym) jeśt ceną ryczałtową i nie będzie ona 

ulegała zmianie w trakcie realizacji Robo t, z zaśtrzez eniem przypadko w wyraz nie wśkazanych w treś ci 

Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za dany typ i rodzaj Inśtalacji, o kto rym mowa w uśt. 3, śtanowi całkowite 
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wynagrodzenie za wykonaną dośtawę i montaz  (za daną Inśtalację), jak ro wniez  inne prace i czynnoś ci 

niezbędne do wykonania umowy, moz liwoś ci realizacji śerwiśu i udzielenia gwarancji. Ponadto 

wynagrodzenie to uwzględnia wśzelkie kośzty potrzebne do nalez ytego wykonania umowy, w tym 

utrzymanie czyśtoś ci i porządku, kośzty finanśowe, kośzty obśługi gwarancyjnej i jakiekolwiek kośzty 

ogo lne wynikające z wykonania Przedmiotu Umowy. Wobec tego Wykonawca nie jeśt uprawniony do 

domagania śię zwiękśzenia wynagrodzenia z powołaniem śię na jakiekolwiek kośzty realizacji umowy. 

 

§ 11 

Płatności 

1. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy będzie naśtępowało na podśtawie faktur częś ciowych oraz 

faktury kon cowej.  

2. Faktury częś ciowe, wyśtawiane będą przez Wykonawcę Zamawiającemu na koniec kaz dego mieśiąca 

(w przypadku odbioru w danym mieśiącu) w wyśokoś ci obliczonej na podśtawie iloczynu: iloś ci 

odebranych Inśtalacji i wynagrodzenia Wykonawcy za pośzczego lne Inśtalacje, wśkazanego 

w Formularzu cenowym. 

3. Podśtawę do wyśtawienia faktury częś ciowej śtanowi Protoko ł odbioru częś ciowego zaakceptowany 

i podpiśany przez Zamawiającego, zgodnie z § 12 umowy. 

4. Łączna wartoś c  płatnoś ci po odbiorach częś ciowych nie moz e przekroczyc  90% wynagrodzenia,  

o kto rych mowa w § 10 uśt. 1 umowy.  

5. Rozliczenie kon cowe umowy naśtąpi w terminie wśkazanym w uśt. 8 poniz ej. 

6. Faktury będą płatne, na wśkazany na fakturze rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 

dośtarczenia ich Zamawiającemu pod warunkiem załączenia do nich Protokoło w odbioru częś ciowego 

wraz z wśzyśtkimi dokumentami odbiorowymi. Termin płatnoś ci rozpoczyna bieg od daty otrzymania 

przez Zamawiającego poprawnie wyśtawionej faktury, wraz z kompletem załączniko w. Za dzien  zapłaty 

uznany będzie dzien  złoz enia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuśzcza śkładanie faktur zgodnie z uśtawą z dnia 9 liśtopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, konceśjach na roboty budowlane lub uśługi oraz 

partnerśtwie publiczno-prywatnym (tekśt jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2200). 

8. Wykonawca uprawniony jeśt do wyśtawienia faktury kon cowej w wyśokoś ci nie mniejśzej niz  10% 

wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 10 uśt. 1 umowy, po odbiorze kon cowym. Termin płatnoś ci faktury 

wynośi 30 dni i rozpoczyna bieg od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wyśtawionej 

faktury wraz Protokołem odbioru kon cowego wraz z wśzyśtkimi dokumentami odbiorowymi. Za dzien  

zapłaty uznany będzie dzien  złoz enia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy ze względo w niezalez nych od Stron w śzczego lnoś ci braku moz liwoś ci wykonania 

Inśtalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właś cicieli nieruchomoś ci z ucześtnictwa w projekcie  

i niezrealizowania z tego powodu całego Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

wyłącznie za rzeczywiśtą liczbę dokonanych Inśtalacji za cenę odpowiadającą iloczynowi wykonanych 

Inśtalacji i ich ceny jednośtkowej przewidzianej w ofercie i umowie. 

10. Zamawiający na podśtawie uśtawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro w i uśług (tekśt jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 106) wprowadza mechanizm podzielonej płatnoś ci (śplit payment) dla 

wyśtawionych przez Wykonawcę faktur. W związku z powyz śzym Wykonawca zobowiązany jeśt podac  

w umowie dla potrzeb rozliczenia finanśowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej 

płatnoś ci (śplit payment) - nr rachunku ……………………………………… 

11. Wykonawca oś wiadcza, z e jeśt/nie* jeśt czynnym płatnikiem podatku VAT oś wiadcza, z e rachunek 

bankowy o numerze ……………………………………… jeśt rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla 

celo w prowadzenia działalnoś ci gośpodarczej oraz, z e znajduje śię w bazie podmioto w VAT (tzw. Białej 

Liś cie Podatniko w VAT)prowadzonej przez Szefa Krajowej Adminiśtracji Skarbowej na podśtawie 

art. 96b uśt. 1 i 2 uśtawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro w i uśług. 

12. Wartoś c  faktur zośtanie pomniejśzona przez potrącenie o wyśokoś c  kar umownych uśtaloną w oparciu 

o pośtanowienia § 13 umowy.  

13. Do faktur wyśtawionych przez Wykonawcę załączone będzie ześtawienie nalez noś ci dla wśzyśtkich 

podwykonawco w z oś wiadczeniem podwykonawco w o śpłaceniu.  
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14. Terminy płatnoś ci rozpoczną śwo j bieg w przypadku łącznego wyśtąpienia naśtępujących prześłanek:  

1) przedłoz enie Zamawiającemu oś wiadczen  wśzyśtkich podwykonawco w, względem kto rych 

Zamawiający wraz z Wykonawcą ponośi śolidarną odpowiedzialnoś c , z e wśzelkie wzajemne 

zobowiązania finanśowe związane z wykonanymi pracami montaz owymi i inśtalacyjnymi, 

śtanowiącymi przedmiot umo w o podwykonawśtwo, zośtały przez Wykonawcę uregulowane,  

2) przedłoz enia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej ześtawienia nalez noś ci 

wraz z informacjami o ich śpłacie dla wśzyśtkich podwykonawco w za wykonane prace 

montaz owe i inśtalacyjne, śtanowiące przedmiot umo w o podwykonawśtwo.  

15. Wykonawca w fakturze VAT ujmuje iloś c  wykonanych inśtalacji oraz ich cenę wśkazaną w ofercie  

w rozbiciu na śymbol kotła. 

16. Zamawiający nie wyraz a zgody na dokonanie ceśji wierzytelnoś ci z niniejśzej umowy bez wcześ niejśzej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Strony przewidują naśtępujące odbiory:  

1) Odbio r częś ciowy, śtanowiący podśtawę do wyśtawienia faktury częś ciowej, o kto rej mowa  

w § 11 uśt. 2 umowy;  

2) Odbio r kon cowy, śtanowiący podśtawę do wyśtawienia faktury kon cowej, o kto rej mowa  

w § 11 uśt. 7 umowy.  

2. Za termin odbioru częś ciowego rozumie śię datę podpiśania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

częś ciowego przedmiotu umowy. Za termin odbioru kon cowego rozumie śię datę odbioru całoś ci 

przedmiotu umowy, tj. datę podpiśania przez Zamawiającego protokołu odbioru kon cowego 

przedmiotu umowy.  

3. Strony pośtanawiają, z e przedmiotem odbioru częś ciowego jeśt dokumentacja techniczna 

wykonawcza oraz dośtawa kotło w gna biomaśę wraz z uruchomieniem Inśtalacji oraz prześzkoleniem 

uz ytkowniko w zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finanśowym, natomiaśt przedmiotem odbioru 

kon cowego będzie wykonanie całoś ci zamo wienia.  

4. Wykonawca zgłośi piśemnie Zamawiającemu gotowoś c  do odbioru zamo wienia.  

5. Termin odbioru zamo wienia wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty piśemnego zawiadomienia 

go przez Wykonawcę o zakon czeniu prac i gotowoś ci do przyśtąpienia do odbioru.  

6. W terminach wykonania zamo wienia Wykonawca przekaz e Zamawiającemu wykaz Inśtalacji 

odebranych z wynikiem pozytywnym.  

7. Podczaś odbioro w kaz dej Inśtalacji śtośowane będą naśtępujące zaśady:  

1) jez eli Zamawiający nie śtwierdzi wad lub uśterek, dokona odbioru;  

2) jez eli Zamawiający śtwierdzi wady, kto re uniemoz liwiają korzyśtanie z przedmiotu zamo wienia, 

to Zamawiającemu przyśługują naśtępujące uprawnienia:  

a) jez eli wady nadają śię do uśunięcia, moz e odmo wic  odbioru do czaśu uśunięcia wad 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuz śzy niz  3 dni; 

b) jez eli wady nie nadają śię do uśunięcia, to Zamawiający moz e z ądac  wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi lub odśtąpic  od umowy. 

8. W przypadku okreś lonym w uśt. 7 pkt 2 lit. a) terminem wykonania zamo wienia przez wykonawcę - 

branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o kto rej mowa w § 13 uśt. 1 pkt 1 lit. a będzie termin 

wyznaczony na uśunięcie wad.  

9. Z czynnoś ci kaz dego odbioru Strony śpiśzą protoko ł odbioru w formie piśemnej w trzech 

egzemplarzach. Protoko ł odbioru śporządza Wykonawca i muśi on zośtac  podpiśany przez Inz yniera 

Kontraktu i przedśtawiciela Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu będzie oś wiadczenie mieśzkan ca 

o nie wnośzeniu uwag i rośzczen  w związku z wykonami pracami. 

 

§ 13 

Kary umowne 
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1. Strony pośtanawiają, z e obowiązującą je formę odśzkodowania śtanowią kary umowne. Kary te będą 

naliczane w naśtępujących wypadkach i wyśokoś ciach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odśtąpienie od umowy z przyczyn lez ących po śtronie Wykonawcy w wyśokoś ci 10 % 

uśtalonego w § 10 uśt. 1 wynagrodzenia umownego brutto; 

b) za zwłokę w wykonaniu zamo wienia w wyśokoś ci 0,5 % uśtalonego w § 10 uśt. 1 

wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za kaz dy dzien  zwłoki w śtośunku od terminu 

wśkazanego w § 2 uśt. 1; 

c) za brak udziału Wykonawcy przy śporządzeniu śzczego łowego protokołu inwentaryzacji 

prac w toku według śtanu na dzien  odśtąpienia w wyśokoś ci 5 % uśtalonego w § 10 uśt. 1 

wynagrodzenia umownego brutto; 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom  

w wyśokoś ci 5% uśtalonego w § 10 uśt. 1 wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy 

śtwierdzony przypadek;  

e) z tytułu nieprzedłoz enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawśtwo, kto rej 

przedmiotem śą roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wyśokoś ci 5 % wartoś ci 

wynagrodzenia podwykonawcy uśtalonej w umowie z podwykonawcą.;  

f) z tytułu nieprzedłoz enia poś wiadczonej za zgodnoś c  z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawśtwo lub jej zmiany w wyśokoś ci 5 % wartoś ci wynagrodzenia 

podwykonawcy uśtalonej w umowie z podwykonawcą;  

g) z tytułu braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawśtwo w zakreśie zmiany 

terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wyśokoś ci 5 % uśtalonego w § 10 uśt. 1 

wynagrodzenia umownego brutto;  

h) z tytułu niedotrzymania czaśu reakcji wśkazanego w § 14 uśt. 6 w wyśokoś ci 1 000,00 zł za 

kaz dy dzien  zwłoki; 

i) z tytułu zwłoki w uśunięciu wad śtwierdzonych przy Odbiorze Inśtalacji lub śtwierdzonych 

w okreśie gwarancji jakoś ci i okreśie rękojmi, w wyśokoś ci 1 000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki 

liczonego od dnia wyznaczonego jako termin uśunięcia wad; 

j) z tytułu zwłoki w przedłoz eniu harmonogramu rzeczowo-finanśowego w śtośunku do 

terminu okreś lonego w § 4 uśt. 1 umowy, w wyśokoś ci 0,025 % uśtalonego w § 10 uśt. 1 

wynagrodzenia umownego brutto, za kaz dy dzien  zwłoki; 

k) z tytułu zwłoki w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finanśowego w śtośunku do terminu 

okreś lonego w § 4 uśt. 7 pkt 17, w wyśokoś ci 0,025 % uśtalonego w § 10 uśt. 1 

wynagrodzenia umownego brutto, za kaz dy dzien  zwłoki; 

l) z tytułu nie prześtrzegania zaśad BHP, o kto rych mowa w § 4 uśt. 7 pkt 3 umowy, w wyśokoś ci 

1 000,00 zł za kaz dy śtwierdzony i udowodniony przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odśtąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego – w wyśokoś ci 10 % uśtalonego w § 10 uśt. 1 wynagrodzenia 

umownego brutto.  

2. Strony zaśtrzegają śobie prawo do odśzkodowania uzupełniającego, przenośzącego wyśokoś c  kar 

umownych do wyśokoś ci rzeczywiś cie ponieśionej śzkody, ro wniez  gdy na śkutek nieprawidłowego 

wykonania umowy Zamawiający utraci całoś c  lub częś c  dofinanśowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

3. Wykonawca oś wiadcza niniejśzym, z e wyraz a zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelnoś ci z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje śię do zapłaty kośzto w naprawy wady w przypadku niedotrzymania terminu 

uśunięcia wady, gdy Zamawiający zleci uśunięcie wady innemu podmiotowi.  

5. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca moz e z ądac  od 

Zamawiającego uśtawowych odśetek od kwot uregulowanych ze zwłoką.  

 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
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1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakoś ci obejmującej całoś c  prac 

wykonanych w ramach przedmiotu zamo wienia, w tym takz e za częś ci realizowane przez 

podwykonawco w. Termin gwarancji jakoś ci wynośi:  

1) na wykonane roboty inśtalacyjne: 72 m-ce; 

2) na kaz dy kocioł na biomaśę: …… m-ce/y;  

3) na kaz dy wkład kominowy: 72  m-ce;  

4) gwarancja na pozośtałe elementy i urządzenia Inśtalacji - zgodnie z gwarancją producenta. 

2. Bieg terminu gwarancji jakoś ci i rękojmi za wady rozpoczyna śię w dniu naśtępnym licząc od daty 

odbioru kon cowego, o kto rym mowa w § 12 uśt. 2 umowy. W okreśie od odbioru danej inśtalacji do 

odbioru kon cowego uz ytkownik (odbiorca ośtateczny) moz e uz ytkowac  wykonaną inśtalację, a w tym 

okreśie obowiązuje gwarancja producenta. 

3. Okreś rękojmi za wady i gwarancji jakoś ci biegnie od przyjęcia przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego bez zaśtrzez en .  

4. Zamawiający moz e dochodzic  rośzczen  z tytułu gwarancji jakoś ci i rękojmi za wady takz e po terminie 

okreś lonym w uśt. 1, jez eli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uśunięcie wady przedmiotu umowy, a obowiązkiem Zamawiającego 

będzie zawiadomienie Wykonawcy drogą elektroniczną o wadzie.  

6. Wykonawca gwarantuje, z e czaś reakcji śerwiśu, definiowany jako przyjęcie wezwania (zgłośzenia) 

przez Wykonawcę oraz zabezpieczenie przed śtratami w mieniu oraz zagroz eniem dla z ycia lub 

zdrowia wynieśie makśymalnie 6 godzin, a czaś uśunięcia awarii/nieprawidłowoś ci od momentu 

zgłośzenia wynieśie makśymalnie do ………… od przyjęcia zgłośzenia.  

7. W przypadku, gdy czaś naprawy muśi byc  dłuz śzy, Wykonawca zapewni urządzenie zaśtępcze  

o parametrach nie gorśzych od uśzkodzonych urządzen  kto re zośtaną niezwłocznie zwro cone po 

odbiorze naprawionych urządzen .  

8. Szczego łowe pośtanowienia dotyczące gwarancji jakoś ci okreś la karta gwarancji jakoś ci śtanowiąca 

załącznik do niniejśzej umowy.  

9. Szczego łowe pośtanowienia dotyczące rękojmi za wady okreś lają przepiśy 556-576 kodekśu 

cywilnego.  

10. Wykonawca zobowiązuje śię wykonywac  obowiązki z rękojmi lub gwarancji jakoś ci w pośtaci 

niezwłocznego uśuwania wad i uśterek.  

11. W przypadku braku wykonywania obowiązko w wynikających z gwarancji jakoś ci lub rękojmi za wady 

lub wykonywania ich nieterminowo (zwłoka powyz ej 7 dni) Zamawiający zaśtrzega moz liwoś c  

wykonania zaśtępczego. 

12. Dodatkowo Wykonawca w całym okreśie gwarancji zobowiązany jeśt do zapewnienia (opłacenia) 

przeglądo w gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producento w pośzczego lnych 

elemento w inśtalacji, jez eli takie przeglądy śą przewidziane przez producenta pośzczego lnych 

elemento w, jako warunek zachowania gwarancji producenta.  

13. Strony uśtalają, z e wezwania (zgłośzenia) do wykonania czynnoś ci gwarancyjnych będą przekazywane 

Wykonawcy fakśem na numer …….. lub mailem na adreś ………………. Za moment otrzymania informacji 

przez Wykonawcę przyjmuje śię datę i godzinę prześłania fakśu lub wiadomoś ci e-mail przez 

Zamawiającego potwierdzonej przez raport z fakśu lub potwierdzenie od operatora adreśu e-mail. W 

przypadku zgłośzen  przekazywanych w dzien  poprzedzający dzien  uśtawowo wolny od pracy, czaś na 

wykonanie czynnoś ci biegnie od godziny 8.00 pierwśzego dnia po dniu uśtawowo wolnym od pracy.  

14. Niezalez nie od zaśad zgłaśzania potrzeby czynnoś ci gwarancyjnych wśkazanych w uśt. 13, Wykonawca 

zobowiązany jeśt do natychmiaśtowej reakcji gwarancyjnej w śytuacji, gdy awaria inśtalacji jeśt 

powaz na, przez co śtrony rozumieją awarię zagraz ającą z yciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartoś ci. 

O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie pod numer: 

…………. z podaniem przyczyn i w śpośo b wśkazany w uśt. 13.  

15. Obowiązki wykonawcy i uprawnienia zamawiającego wynikające z niniejśzego paragrafu obowiązują 

przez cały okreś gwarancji jakoś ci oraz rękojmi.  

 

§ 15 
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Przeglądy gwarancyjne i regulacja Instalacji 

1. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni dokonanie przeglądo w gwarancyjnych w terminie 

i zakreśie zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producento w pośzczego lnych elemento w kaz dej 

Inśtalacji, jez eli takie przeglądy śą przewidziane przez producenta pośzczego lnych elemento w, częś ci 

inśtalacji, jako warunek zachowania gwarancji producenta.  

2. Stwierdzone podczaś przeglądu gwarancyjnego wady i uśterki objęte rękojmią lub gwarancją 

Wykonawca powinien na właśny kośzt uśunąc  zgodnie z zapiśami karty gwarancyjnej lub przepiśami 

kodekśu cywilnego nie po z niej, niz  w ciągu 7 dni od daty przeglądu gwarancyjnego, chyba, z e wykaz e, 

z e uśunięcie wad w tym terminie jeśt niemoz liwe.  

3. Jez eli Wykonawca nie uśunie wad w terminie okreś lonym w uśt. 2 Zamawiający moz e zlecic  uśunięcie 

ich śtronie trzeciej na kośzt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąz y Wykonawcę kośztami 

wykonania zaśtępczego. Wykonawca jeśt zobowiązany zwro cic  Zamawiającemu kwotę wykonania 

zaśtępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem pokrycia tych 

kośzto w z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązuje śię do wykonania regulacji kaz dej Inśtalacji  

w jej lokalizacji w okreśie obowiązywania gwarancji, w śzczego lnoś ci w zakreśie niezbędnym do 

utrzymania celo w projektu.  

5. Regulacja Inśtalacji obejmuje:  

1) Przywro cenie poprawnych parametro w pracy Inśtalacji dla utrzymania właś ciwoś ci, o kto rych 

iśtnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

2) W przypadku śtwierdzonych wad lub uśterek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz 

uzgodnienie z Zamawiającym i Uz ytkownikiem śpośobu ich uśunięcia:  

a) Jez eli uśterki lub wady śą objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca uśuwa je bezpłatnie.  

b) Jez eli uśterki lub wady nie śą objęte rękojmią lub gwarancją lub lez ą po śtronie Uz ytkownika, 

Wykonawca przedśtawia kalkulację kośzto w ich uśunięcia, a po ich zaakceptowaniu przez 

Uz ytkownika dokonuje śkutecznej naprawy.  

6. Dokonanie regulacji zośtanie odnotowane w Karcie Regulacji Inśtalacji podpiśanej przez Wykonawcę, 

Uz ytkownika i Zamawiającego.  

7. Wykonawca ponośi odpowiedzialnoś c  przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie regulacji na 

podśtawie niniejśzej umowy, nawet jez eli zleci wykonywanie uśług regulacji, o kto rych mowa w uśt. 4 

i 5 podwykonawcom.  

 

§ 16 

Przeglądy gwarancyjne na żądanie 

1. W przypadku podejrzen  dotyczących nieprawidłowego działania Inśtalacji lub podejrzen  dotyczących 

wyśtąpienia lub uwidocznienia wad Inśtalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania 

bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezalez nie od wykonywanych wymaganych przez 

producento w urządzen  przeglądo w gwarancyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje śię do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na z ądanie  

w przeciągu makśymalnie 48 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za 

rozpoczęcie wykonywania przeglądu uwaz a śię pojawienie śię pracowniko w upowaz nionych do 

przeglądu na miejścu wykonania inśtalacji potwierdzone podpiśem Uz ytkownika z datą rozpoczęcia 

uśługi. 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 144 uśt. 1 pkt 2-6 uśtawy – Prawo zamo wien  publicznych 

i innych przypadko w wśkazanych w niniejśzej umowie, Zamawiający dopuśzcza moz liwoś c  

wprowadzania zmiany umowy w śtośunku do treś ci oferty, na podśtawie kto rej dokonano wyboru 

Wykonawcy.  

1) Termin realizacji zamo wienia umowy moz e ulec zmianie w naśtępujących śytuacjach:  

a) w przypadku zawieśzenia realizacji dośtaw i ich wykonania przez Zamawiającego, 



15 

b) w przypadku będącego wynikiem wyśtąpienia okolicznoś ci niezalez nej od śtron, kto re było 

niemoz liwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i kto remu nie moz na było 

zapobiec mimo dochowania nalez ytej śtarannoś ci, 

c) w przypadku wyśtąpienia nadzwyczajnych warunko w pogodowych niepozwalających na 

wykonanie zamo wienia w terminie, 

d) w przypadku będącym wynikiem wyśtąpienia Siły Wyz śzej, to znaczy niezalez nego od śtron 

lośowego zdarzenia zewnętrznego, kto remu nie moz na było zapobiec mimo dochowania 

nalez ytej śtarannoś ci przez śtrony, 

e) w przypadku zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinanśowanie projektu zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Inśtytucją Wśpo łfinanśującą w zakreśie termino w (w tym terminu 

rzeczowej realizacji projektu) lub wyśokoś ci i warunko w płatnoś ci dofinanśowania realizacji 

projektu śtanowiącego przedmiot niniejśzej umowy, 

f) w przypadku wyśtąpienia niezalez nych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 

wpływających na realizację przedmiotu zamo wienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

np. wynikające z przebudowy lub remontu budynko w lub innych zmian technicznych  

w lokalizacjach Inweśtycji, 

g) w przypadku wyśtąpienia okolicznoś ci niezalez nych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji Przedmiotu Umowy, w śzczego lnoś ci np. czaśowy brak na rynku urządzen , 

kto re były zaoferowane w ofercie. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnic  

Zamawiającemu wcześ niejśze zapewnienie dośtawy od producenta lub śprzedawcy. 

 w wymienionych powyz ej przypadkach termin realizacji moz e ulec wydłuz eniu o czaś trwania 

okolicznoś ci śtanowiących prześzkody w realizacji umowy (w tym o okreś niezbędny do 

przywro cenia warunko w umoz liwiających właś ciwą i zgodną ze śztuką techniczną realizację 

prac). Czaś trwania okolicznoś ci winien byc  odnotowany w śtośownych protokołach oraz 

zatwierdzony przez Zamawiającego; 

h) w przypadku konieczności zmiany dopuśzcza śię możliwość zwiękśzenia/zmniejśzenia ilości 

pośzczególnych inśtalacji w przypadku zgłośzeń do projektu dodatkowych ucześtników / 

rezygnacji z projektu ucześtników. 

Wyliczenie wynagrodzenia:  

 Zwiękśzenie wartości zamówienia naśtąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej 

dodatkowej inśtalacji (wg. rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i ilości dodatkowych 

instalacji. 

 Zmniejśzenie wartości zamówienia naśtąpi poprzez przeliczenie wartości pojedynczej 

niewykonanej instalacji (wg. rodzaju) określonej w ofercie Wykonawcy i ilości 

niewykonanych instalacji. 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy okreś lone w umowie moz e ulec zmianom w naśtępujących 

przypadkach: 

c) rezygnacji z częś ci zamo wienia, jeś li taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaiśtnienia okolicznoś ci, kto rych nie moz na było 

przewidziec  w chwili zawarcia umowy - o wartoś c  niezrealizowanego zakreśu 

(niewykonanych rodzajo w i liczby inśtalacji); 

d) zmiany liczby (zmniejśzenia lub zwiękśzenia) pośzczego lnych rodzajo w Inśtalacji 

w poro wnaniu z ześtawieniem ujętym w Formularzu cenowym, śtanowiącym załącznik do 

oferty, jeś li taka zmiana: 

 jeśt niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

 jeśt wynikiem rezygnacji mieśzkan co w (odbiorco w ośtatecznych) z Projektu,  

 jeśt wynikiem braku technicznej lub prawnej moz liwoś ci wykonania danej inśtalacji, 

 jeśt wynikiem pozyśkania nowych ucześtniko w projektu (odbiorco w ośtatecznych) 

 jeśt wynikiem zmiany typu lub parametru inśtalacji montowanej u mieśzkan ca 

(odbiorcy ośtatecznego, a zmiana wynika z dokumentacji technicznej wykonawczej).  
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 Zmiany śą moz liwe w ramach rodzajo w Inśtalacji ujętych w ofercie, pod warunkiem 

wcześ niejśzego uzyśkania przez Zamawiającego zgody Inśtytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym - o ile Zamawiający wyśtąpi o taką zgodę. 

3) Inne zmiany: 

a) śtrony dopuśzczają zmianę lokalizacji dośtawy Inśtalacji w trakcie realizacji zamo wienia, 

jeś li taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Moz e 

to naśtąpic , gdy w trakcie realizacji zamo wienia okaz e śię, z e nie ma moz liwoś ci montaz u 

Inśtalacji danego typu i o danych parametrach w danej lokalizacji (nieruchomoś ci), a montaz  

tej Inśtalacji będzie moz liwy w innej lokalizacji (nieruchomoś ci nalez ącej do innego 

ucześtnika projektu –ośtatecznego odbiorcy projektu); 

b) śtrony dopuśzczają w trakcie realizacji zamo wienia zmianę liczby pośzczego lnych rodzajo w 

Inśtalacji (zmniejśzenie lub zwiękśzenie) w poro wnaniu z ześtawieniem ujętym w ofercie 

Wykonawcy, jeś li taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy. Moz e to naśtąpic  w śytuacji, gdy nie będzie moz liwa dośtawa Inśtalacji danego typu 

i o danych parametrach (np. z powodo w technicznych lub z uwagi na rezygnacje odbiorco w 

ośtatecznych z udziału w Projekcie), ale pozyśkani zośtaną ucześtnicy Projektu chętni na 

Inśtalacje innego typu i o innych parametrach (w ramach rodzajo w Inśtalacji ujętych w 

ofercie Wykonawcy), pod warunkiem wcześ niejśzego uzyśkania przez Zamawiającego zgody 

Inśtytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - o ile Zamawiający wyśtąpi 

o taką zgodę; 

c) śtrony dopuśzczają zmiany w zakreśie doboru pośzczego lnych urządzen  wchodzących  

w śkład Inśtalacji wynikające z błędo w w dokumentacji niemoz liwych do śtwierdzenia przy 

załoz eniu dochowania nalez ytej śtarannoś ci Zamawiającego; 

d) w przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia zośtały 

wycofane z produkcji lub obrotu albo śą niedośtępne dla Wykonawcy z przyczyn od niego 

niezalez nych śtrony dopuśzczają, po uzgodnieniu, dośtarczenie materiało w lub urządzen   

o parametrach ro wnowaz nych bądz  lepśzych - jez eli nie prowadzi to do zwiękśzenia 

wynagrodzenia; 

e) zmiana śpowodowana Siłą Wyz śzą uniemoz liwiającą wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z SIWZ; 

f) w zakreśie podwykonawśtwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

 powierzenie podwykonawcom innej częś ci prac niz  wśkazana w ofercie Wykonawcy, 

 zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji prac, 

 powierzenie częś ci zamo wienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamo wienia, 

pomimo niewśkazania w pośtępowaniu z adnej częś ci zamo wienia przeznaczonej do 

wykonania w ramach podwykonawśtwa,  

- o ile nie śprzeciwia śię to pośtanowieniom SIWZ; 

g) w zakreśie perśonelu Wykonawcy, po udokumentowaniu pośiadanych kwalifikacji 

zawodowych, uprawnien  proponowanego kandydata nie niz śzych niz  okreś lone jako 

wymagane w SIWZ, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyraz oną na piś mie, akceptującą 

kandydata na dane śtanowiśko; 

h) zmiana śpośobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatnoś ci na rzecz Wykonawcy na 

śkutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinanśowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu albo na śkutek zmian w budz ecie 

Zamawiającego; 

i) w przypadku zmiany terminu wykonania zamo wienia mogą ulec zmianie terminy 

odśtąpienia od umowy. 

4) Wśzyśtkie powyz śze pośtanowienia śtanowią katalog zmian, na kto re Zamawiający moz e wyrazic  

zgodę. Nie śtanowią jednocześ nie zobowiązania do wyraz enia takiej zgody. 

5) Nie śtanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uśtawy Prawo zamo wien  publicznych: 

a) zmiana danych teleadreśowych, 



17 

b) zmiana danych związanych z obśługą adminiśtracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego); 

c) zmiana harmonogramu rzeczowo–finanśowego uwzględniająca pośtęp w realizacji prac przez 

Wykonawcę. 

6) Strona, kto ra wyśtępuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedśtawiony powyz ej katalog 

zmian umowy zobowiązana jeśt do śporządzenia i uzaśadnienia wniośku o taką zmianę. Wśzelkie 

zmiany umowy dla śwej waz noś ci wymagają śporządzenia śtośownego protokołu koniecznoś ci, kto ry 

winien byc  podpiśany przez Inz yniera Kontraktu i zaakceptowany przez śtrony umowy. 

7) Zmiana pośtanowien  zawartej umowy moz e naśtąpic  za zgodą obu śtron wyraz oną na piś mie w pośtaci 

anekśu, pod rygorem niewaz noś ci takiej zmiany. 

 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Opro cz wypadko w wymienionych w kodekśie cywilnym Stronom przyśługuje prawo odśtąpienia od 

umowy w naśtępujących śytuacjach: 

1) Zamawiającemu przyśługuje prawo do odśtąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych: 

a) w razie wyśtąpienia iśtotnej zmiany okolicznoś ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y 

w intereśie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy. 

Odśtąpienie od umowy w tym wypadku moz e naśtąpic  w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomoś ci o powyz śzych okolicznoś ciach, 

b) naśtąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zośtanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzaśadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złoz onego na piś mie, 

e) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzaśadnienia i przerwa ta trwa dłuz ej niz  10 dni, 

f) Wykonawca opo z nia śię z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 20 dni. 

g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie. 

2) Wykonawcy przyśługuje prawo odśtąpienia od umowy w śzczego lnoś ci, jez eli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzaśadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpiśania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iz  wobec zaiśtnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okolicznoś ci nie będzie mo gł śpełnic  śwoich zobowiązan  umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odśtąpienie od umowy powinno naśtąpic  w ciągu 14 dni od dnia pozyśkania przez Stronę umowy 

informacji o wyśtąpieniu podśtawy odśtąpienia od umowy w formie piśemnej pod rygorem 

niewaz noś ci takiego oś wiadczenia i powinno zawierac  uzaśadnienie. 

3. W wypadku odśtąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają naśtępujące obowiązki 

śzczego łowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odśtąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

śporządzi śzczego łowy protoko ł inwentaryzacji prac w toku według śtanu na dzien  odśtąpienia. 

2) w przypadku braku wśpo łpracy ze śtrony Wykonawcy przy śporządzeniu inwentaryzacji, 

wśpo lnie z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację śamodzielnie i obciąz y 

Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 13 uśt.1 pkt. 1 lit. c). 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakreśie obuśtronnie uzgodnionym na kośzt tej 

Strony, kto rej działania były przyczyną odśtąpienia od umowy. 

4) Wykonawca śporządzi wykaz tych materiało w, konśtrukcji lub urządzen , kto re nie mogą byc  

wykorzyśtywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejśzą umową, jez eli 

odśtąpienie od umowy naśtąpiło z przyczyn niezalez nych od niego. 

5) Wykonawca zgłośi do dokonania przez Zamawiającego odbio r prac przerwanych oraz prac 

zabezpieczających, jez eli odśtąpienie od umowy naśtąpiło z przyczyn, za kto re Wykonawca nie 

odpowiada w terminie do 7 dni. 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 30 dni, uśunie z terenu prac urządzenia 

zaplecza przez niego dośtarczone lub wznieśione. 
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4. Zamawiający w razie odśtąpienia od umowy z przyczyn, za kto re Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jeśt do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

kto re zośtały wykonane do dnia odśtąpienia. 

 

§ 19 

Wykonanie zastępcze 

1. W razie śtwierdzenia przez Zamawiającego zaiśtnienia okolicznoś ci, o kto rych mowa w § 18 uśt. 1 pkt 1 

lit. b-f umowy Zamawiający moz e, po bezśkutecznym upływie wyznaczonego terminu na uśunięcie 

uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jeśt wymagane umową, zamiaśt złoz enia 

oś wiadczenia o odśtąpieniu od umowy, nakazac  wśtrzymanie Wykonawcy prac związanych z realizacją 

przedmiotu umowy i powierzyc  innemu podmiotowi przez śiebie wybranemu wykonanie czynnoś ci, 

kto rych Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecic  innemu podmiotowi dokon czenie wykonywania 

umowy w zakreśie, w jakim nie zośtała ona wykonana przez Wykonawcę, na jego kośzt i ryzyko 

(wykonanie zaśtępcze Umowy). Kośzty wykonania zaśtępczego Umowy Zamawiający moz e według 

właśnego wyboru potrącic  z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzic  ich od Wykonawcy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z umową, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania czynnoś ci mających na celu przywro cenie jego prawidłowego wykonania 

w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tym okolicznoś ciach. Po bezśkutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający ma prawo zlecic  wykonanie Przedmiotu umowy lub jego częś ci ośobie trzeciej 

na kośzt Wykonawcy (wykonanie zaśtępcze) i potrącic  ponieśione w związku z tym wydatki 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający nie będzie wykonywał z adnych napraw w okreśie gwarancji lub rękojmi we właśnym 

zakreśie, ani zlecał ich wykonania śtronie trzeciej bez uprzedniej piśemnej zgody Wykonawcy, 

z wyjątkiem przypadko w, gdy Wykonawca mimo wcześ niejśzego wezwania, w czaśie okreś lonym przez 

Zamawiającego nie przyśtąpi do naprawy lub wymiany lub nie przedśtawi Zamawiającemu planu 

naprawy i wymian niezbędnych do uśunięcia wady/uśterki. W takim przypadku Zamawiający moz e na 

kośzt i ryzyko Wykonawcy wykonac  naprawę we właśnym zakreśie lub śiłami śtrony trzeciej 

(wykonanie zaśtępcze). Wykonawca zobowiązuje śię do pokrycia udokumentowanych i uzaśadnionych 

kośzto w związanych z uśunięciem takiej wady. 

 

§ 20 

Okoliczności Siły Wyższej 

1. Uważa śię, że żadna ze Stron nie jeśt w zwłoce i nie naruśza pośtanowień umowy z tytułu 

niewykonania śwoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności 

Siły Wyżśzej. 

2. Wyrażenie „Siła Wyżśza” oznacza w niniejśzej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, 

śtan klęśki żywiołowej, zamieśzki, śtrajki, epidemie, pożar, trzęśienie ziemi, burze, nawałnice, 

powodzie, zdarzenia technogenne i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz 

które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w śpośób 

iśtotny warunki jego realizacji i których nie da śię przewidzieć i uniknąć, nawet przy zaśtośowaniu 

makśymalnej śtaranności.  

3. W razie wyśtąpienia Siły Wyżśzej Strony mogą rozwiązać umowę bez śtośowania kar i odśzkodowań 

w niej przewidzianych.  

 

§ 21 

Dane osobowe 

1. Zamawiający w terminie do 14 dni od podpiśania umowy przekaz e Wykonawcy śzczego łową liśtę 

adreśo w Obiekto w montaz u pośzczego lnych Inśtalacji wraz ze śzczego łową liczbą Inśtalacji.  

2. Wykonawca zobowiązany jeśt podpiśac  z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych 

ośobowych na cele realizacji projektu.  

 

§ 22 
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Przedmiot i zakres serwisu 

1. Serwiś obejmuje: 

1) ucześtnictwo Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych, 

2) zapewnienie przez Wykonawcę obśługi śerwiśowej wymaganej przez producento w/śprzedawco w 

wśzyśtkich dośtarczonych i zamontowanych urządzen  i elemento w oraz wykonanych inśtalacji 

w ramach przedmiotu Umowy, do utrzymania udzielonej przez nich gwarancji jakoś ci, w tym 

w śzczego lnoś ci: 

a) organizację przez Wykonawcę przeglądo w śerwiśowych wymaganych przez 

producento w/śprzedawco w dośtarczonych i zamontowanych urządzen  i elemento w w ramach 

przedmiotu Umowy,  

b) zapewnienie, iz  kaz dy przegląd śerwiśowy, o kto rym mowa w lit. a będzie wykonywany przez 

autoryzowany śerwiś, 

c) pokrycie przez Wykonawcę kośzto w wykonania przeglądo w śerwiśowych, o kto rych mowa 

w lit. a,  

d) zapewnienie oraz pokrycie kośzto w zakupu wśzelkich częś ci zamiennych oraz materiało w 

konśerwacyjnych i ekśploatacyjnych wykorzyśtanych podczaś przeglądo w śerwiśowych, 

o kto rych mowa w lit. a, 

e) wykonanie wśzelkich uśług śerwiśowych dotyczących przedmiotu Umowy w okreśie gwarancji 

oraz ponośzenie wśzelkich kośzto w z tym związanych w tym w śzczego lnoś ci kośzto w 

robocizny, materiało w, śprzętu i częś ci.  

2. Czaś reakcji śerwiśu, definiowany jako przyjęcie wezwania (zgłośzenia) przez Wykonawcę oraz 

zabezpieczenie przed śtratami w mieniu oraz zagroz eniem dla z ycia lub zdrowia wynieśie 

makśymalnie 6 godzin, a czaś uśunięcia awarii/nieprawidłowoś ci od momentu zgłośzenia wynieśie 

makśymalnie do ………… od przyjęcia zgłośzenia.  

3. Serwiś będzie wykonywany przez Wykonawcę wyłącznie w terminach uprzednio uzgodnionych 

z Zamawiającym lub Uz ytkownikiem.  

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Zapiśy umowy lub załączniko w do umowy odnośzące śię do opiśu przedmiotu zamo wienia i jego 

realizacji będą śtośowane i interpretowane w naśtępującej kolejnoś ci: 

1) Umowa; 

2) Wyjaś nienia i modyfikacje SIWZ - od udzielonych najpo z niej; 

3) Rozdział III SIWZ; 

4) Rozdział I SIWZ; 

5) Pozośtałe dokumenty przetargowe. 

2. Właś ciwym do rozpoznania śporo w wynikłych na tle realizacji niniejśzej umowy jeśt właś ciwy dla 

śiedziby Zamawiającego śąd powśzechny.  

3. Wykonawca zobowiązuje śię prześtrzegac  obowiązujących przepiśo w o ochronie danych ośobowych. 

4. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejśzej umowy tego wymaga, moz e zaz ądac  

śpotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających do wyeliminowania wśzelkich 

nieprawidłowoś ci związanych z realizacją umowy.  

5. W śprawach nie uregulowanych niniejśzą umową śtośuje śię przepiśy Kodekśu cywilnego.  

6. Umowa niniejśza śporządzona zośtała w czterech egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

7. Załącznikami do umowy śą:  

1) Oferta Wykonawcy – zał. nr 1; 

2) Wzo r karty gwarancyjnej – zał. nr 2; 

3) Specyfikacja Iśtotnych Warunko w Zamo wienia wraz z załącznikami – zał. nr 4; 

4) Oś wiadczenie podwykonawcy– zał. nr 5. 

 

Zamawiający       Wykonawca 



20 

  



21 

Załącznik Nr 2 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA NR ….. –WZÓR 

 

ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU 

GWARANCJI 
 

GWARANT -WYKONAWCA  

RODZAJ INSTALACJI   

NUMER DEKLARACJI  

ADRES LOKALIZACJI   

IMIĘ I NAZWISKO UZ YTKOWNIKA  

NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI  

DATA ODBIORU KON COWEGO  

 

Stośownie do uśtalen  § 14 umowy Nr .………. z dnia ………., kto rej przedmiotem jeśt realizacja zadania pn. 

Dośtawa i montaz  kotło w centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakoś ci powietrza w gminie 

Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” - „Dośtawa i montaz  kotło w na 

biomaśę” udzielam gwarancji jakoś ci na cały zakreś wykonania Inśtalacji. 

Jednocześ nie udzielam gwarancji jakoś ci na wykonaną w ramach realizacji ww. zamo wienia dośtawę  

i montaz  Inśtalacji w podanej wyz ej lokalizacji. 

Okreś gwarancji: … m-cy od daty odbioru kon cowego tej Inśtalacji. 

 

Warunki gwarancji: 

1. Zakazuje śię ingerencji ośo b trzecich w elementy Inśtalacji przez okreś obowiązywania gwarancji, 

z uwzględnieniem termino w wynikających z niniejśzej karty, poza przypadkami okreś lonymi w § 15  

uśt. 3 umowy.  

2. Uprawnienia wynikające z gwarancji Zamawiający moz e realizowac  niezalez nie od uprawnien  

wynikających z rękojmi.  

3. W okreśie gwarancji Gwarant - Wykonawca zobowiązuje śię do bezpłatnego uśuwania wad, awarii  

i uśterek Inśtalacji (dośtarczonych i wbudowanych materiało w, urządzen , podześpoło w i prac 

montaz owych i inśtalacyjnych).  

4. O wyśtąpieniu wad, awarii lub uśterek Zamawiający powiadomi Gwaranta - Wykonawcę telefonicznie, 

za pomocą fakśu lub elektronicznie podając rodzaje śtwierdzonej wady, awarii lub uśterki. Zgłośzenie 

telefoniczne będzie kaz dorazowo potwierdzone fakśem lub drogą elektroniczną. Dane teleadreśowe, 

pod kto re nalez y dokonywac  zgłośzen :  

 telefon: ………………………………...  

 fakś: ………………………………...  

 e-mail: ………………………………...  

5. Przegląd gwarancyjny dośtępny jeśt w dni robocze.  

6. Czaś reakcji uśługi gwarancyjnej wynośi makśymalnie 48 godzin i jeśt wykonywany na zaśadach 

wynikających z umowy.  
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7. Fakt uśunięcia wady, awarii lub uśterki kaz dorazowo zośtanie potwierdzony w śpiśanym  

z Uz ytkownikiem Inśtalacji protokole. Protoko ł podpiśany przez Uz ytkownika Inśtalacji muśi zawierac  

co najmniej:  

1) adreś lokalizacji Inśtalacji  

2) datę i godzinę zgłośzenia wady, awarii lub uśterki,  

3) rodzaj wady, awarii lub uśterki,  

4) datę i godzinę rozpoczęcia czynnoś ci uśług gwarancyjnych,  

5) datę śporządzenia protokołu.  

8. Kopię protokołu, o kto rym mowa w uśt. 7, kaz dorazowo Gwarant - Wykonawca dośtarcza do 

Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty uśunięcia wady, awarii lub uśterki.  

9. W przypadku wyśtąpienia wad materiało w lub wykonanych prac, kto re będą śię powtarzały, bądz  

kto rych nie da śię uśunąc , naśtąpi ich wymiana na kośzt Gwaranta - Wykonawcy.  

10. Na czaś wymiany Gwarant - Wykonawca dośtarcza i montuje urządzenie zaśtępcze o parametrach nie 

gorśzych niz  zamontowane.  

11. Na podśtawie niniejśzej gwarancji Zamawiający ma prawo z ądac  uśunięcia wad, awarii i uśterek oraz 

wyro wnania śzko d śpowodowanych ich iśtnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta - Wykonawcy, 

okreś lając termin ich uśunięcia. Po bezśkutecznym upływie okreś lonego terminu, moz e zlecic  

uśunięcie wad i śzko d na kośzt Gwaranta - Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powśtałą 

nalez noś c  w pierwśzej kolejnoś ci z kwoty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy lub dochodzic  

na drodze śądowej rośzczen  z powyz śzego tytułu. Zamawiającego nie obciąz a dowo d, z jakich przyczyn 

powśtała wada, awaria lub uśterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.  

12. Odpowiedzialnoś c  Gwaranta - Wykonawcy nie obejmuje wad, kto re powśtały z przyczyn zewnętrznych 

i nie pozośtają w związku przyczynowo- śkutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uśzkodzen  śpowodowanych śiłami wyz śzymi, 

niewłaś ciwym uz ytkowaniem poprzez nieprześtrzeganie inśtrukcji ich uz ytkowania.  

13. Pojawienie śię: korozji, zniekśztałcen  elemento w śztywnych, znaczących zmian koloryśtyki elemento w, 

wycieko w płyno w, uśzkodzen  izolacji - zawśze uruchamiają gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.  

14. Domniemywa śię, z e zgłośzona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant - 

Wykonawca na śwo j kośzt przedśtawi dowo d uwalniający Gwaranta - Wykonawcę od 

odpowiedzialnoś ci gwarancyjnej.  

15. Prawa i obowiązki śtron, kto re nie śą uregulowane w niniejśzej Karcie gwarancyjnej regulowane będą 

w oparciu o przepiśy kodekśu cywilnego oraz inne obowiązujące przepiśy prawa.  

16. Ześtawienie lokalizacji Inśtalacji (adreśy nieruchomoś ci i uz ytkowniko w uprawnionych do korzyśtania 

z warunko w gwarancji) śtanowi integralną częś c  niniejśzej gwarancji.  

17. Niniejśza gwarancja obejmuje śwym zakreśem takz e wśzyśtkie wymogi gwarancyjne okreś lone  

w Specyfikacji Iśtotnych Warunko w Zamo wienia Znak śprawy: ……………. oraz umowie Nr ………. z dnia 

…………  

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik Nr 4 do umowy 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

……………………………., dnia ……………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….…………………… 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………………… w zakreśie 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn. Dośtawa i montaz  kotło w centralnego ogrzewania w ramach projegazktu „Poprawa jakoś ci 

powietrza w gminie Kolbuśzowa – montaz  ekologicznych kotło w centralnego ogrzewania” - „Dośtawa 

i montaz  kotło w na biomaśę”, realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia 

……………..……………………, zawartej przez Zamawiającego, tj.: GMINĘ KOLBUSZOWA  

z ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oś wiadczam, z e otrzymałem nalez ne wynagrodzenie od Wykonawcy: …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

w kwocie: ……………………………………………….. zł (śłownie: …………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………….) za prace wykonane w okreśie od ……………………. do ………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz 

protokołem wykonanych prac, podpiśanym przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inz yniera Kontraktu.  

Odpiś protokołu załączam. 

 

 

……………………………………… 

(podpis) 

 


