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ZAŁĄCZNIK nr 6 - Wzór umowy 
 
 

UMOWA nr  …………… 
 
 
zawarta w dniu .............................. w Gliwicach pomiędzy:  
 
Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Bojkowskiej 35A, 44-100 Gliwice, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS: 0000322774, NIP: 6312578261, REGON: 241069249, reprezentowanym przez: 

 Grzegorza Nitkiewicza – Prezesa Zarządu  
 
zwany dalej „Zamawiającym”  
 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez  

 ………………………. -……………………….. 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
Dz.U. z 2017, poz.1579) zawarta została umowa następującej treści:  
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z zadaniem pn. „Budowa małej elektrowni wodnej  

w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu 
poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii w postaci piętrzenia na rzece Kłodnica w Gliwicach,  
w rejonie Politechniki Śląskiej do produkcji czystej energii elektrycznej”, poprzez wykonanie prac związanych 
z opracowaniem projektu oraz budową małej elektrowni wodnej korzystającej z wód rzeki Kłodnica przy 
istniejącym progu piętrzącym w km 47+500 wraz z montażem i instalacją infrastruktury towarzyszącej. 

2. Szczegółowy zakres prac oraz urządzeń, o których mowa w ust. 1, określony został w dokumentach 
załącznika nr 5 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiącego integralną część niniejszej umowy 
jako element składowy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową uznaje je za wystarczające do realizacji 
przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującym 
prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz SIWZ. 

5. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn.„Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 
klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii w postaci piętrzenia na rzece Kłodnica  
w Gliwicach, w rejonie Politechniki Śląskiej do produkcji czystej energii elektrycznej”, wspófinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2014-2020. 

 
§2 

1. Wykonawca oświadcza, że:  
1) Posiada stosowną zdolność techniczną i zawodową w zakresie prac budowlanych oraz innych, które 

stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej 
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jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 
przewidzianych umową; 

2) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych  
w niniejszej umowie, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia; 

3) Osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego w SIWZ będą zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, uwzględniając zapisy ustawy z dnia 26 czerwiec 1974r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U.  
z 2016r. poz. 1666 ze zm.); 

4) Jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy, spełnia wymogi 
techniczne określone odrębnymi przepisami; 

5) Nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;  

6) Nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

7) Zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją 
przedmiotu umowy;  

 
§3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną 
ofertą oraz bieżącą współpracą z Zamawiającym. 

2. Do obowiązków i uprawnień Wykonawcy, w szczególności należy:   
1) opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego  

realizacji robót w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zaakceptuje lub też 
przekaże swoje uwagi do Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu. 

2) W zakresie związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej: 
a. Opracuje projekty zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymaganiami prawa budowlanego, 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
i ochrony środowiska, oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

b. Uzyska wszystkie wymagane dane wyjściowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej, opinie, 
badania, uzgodnienia, dodatkowe mapy techniczne we własnym zakresie. 

c. Opracuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r. - Dz. 
U.2013.1129 z późn. zm.) 

d. Nie później niż w ciągu  6 miesięcy od dnia podpisania Umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego projekt budowlany oraz wykonawczy w formie papierowej (3-egzemplarze) jak  
i elektronicznej w otwartych formatach plików (.dwg, .doc, .xls, .jpg itp.) oraz w formacie .pdf.  
W przypadku uwag Zamawiającego, przekazanych w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 14 dni 
od dnia przekazania dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
poprawienia w ciągu 7 dni.  

e. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest konieczna do przystąpienia do 
realizacji kolejnych etapów inwestycji. Na wskazaną pow. okoliczność strony podpiszą protokół 
zdawczo-odbiorczy. 

f. Przygotuje i złoży właściwemu organowi kompletny wniosek o zatwierdzenie projektu i udzielenie 
pozwolenia lub zgłoszenia na budowę i uzyska decyzję 

g. Zaopatrzy dokumentację projektową w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia 
celu któremu ma służyć. 

h. Wskaże w projekcie materiały, które winny być zgodne z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną, 
posiadać deklarację zgodności oraz ewentualne stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.  

i. Zapewni nadzór autorski pełniony na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane,  
w szczególności obejmujący: 

 Udział w spotkaniach koordynacyjnych ze stronami związanymi z realizacją inwestycji 

 Wykonanie zamiennych rozwiązań projektowych, jeżeli dotychczasowe rozwiązania 
uniemożliwiają rozwiązanie problemów technicznych, zgłaszanych przez Kierownika Budowy, 
Inspektora Nadzoru lub Koordynatora Projektu, 

 Rejestrowanie wszystkich zmian projektowych w celu wykonania dokumentacji powykonawczej  
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 Współpraca z Zamawiającym w kontroli sprowadzanych do wbudowania materiałów i urządzeń  
w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową 

 Udział w odbiorach technicznych i odbiorze końcowym inwestycji 
3) W zakresie związanymi z przeprowadzeniem prac budowlanych: 

a. przejęcie terenu budowy, 
b. oznakowanie i zabezpieczenie w postaci ogrodzenia terenu budowy oraz stref dojść i dojazdów  

w rejonie budowy, 
c. budowa i utrzymanie dojść i dróg transportowych w rejonie terenu budowy, 
d. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, 
e. utrzymanie porządku na terenie i wokół terenu budowy oraz czyszczenie dróg dojazdowych poza 

terenem budowy z zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, 
f. zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na terenie budowy, 
g. wykonanie badań, pomiarów nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych podbudowy 

wykonywanych nawierzchni w zakresie wynikających z dokumentacji projektowej, 
h. uzyskanie warunków zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz wodę, zainstalowanie na 

własny koszt liczniki zużycia energii i wody oraz poniesienie kosztów związanych z ich zużyciem. 
i. poniesienia kosztów ewentualnego nadzoru archeologicznego, 
j. prowadzenie dziennika budowy, 
k. dokonanie niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, 

innych decyzji i postanowień wydanych przez organy administracyjne i inwestorów sieci dla 
przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesienia 
ewentualnych kosztów z tym związanych, 

l. uprzątnięcie oraz przekazanie do utylizacji wytworzonych odpadów podczas realizacji przedmiotu 
umowy oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

m. uzyskanie we własnym zakresie materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania przedmiotu 
umowy, w sposób nie obciążający Zamawiającego, 

n. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz udostępnienia im danych i 
informacji wymaganych tą ustawą, 

o. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac. 
4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej nagranych na trzech płytach DVD/CD-ROM, 

5) przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego oraz dokumentacji techniczno-ruchowej; 
6) powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach: 

 częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym (telefonicznie oraz mailowo), 

 robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym (telefonicznie oraz mailowo), 

 powiadomienie Zamawiającego – po uzyskaniu wpisu do dziennika budowy przedstawiciela 
reprezentującego Zamawiającego, potwierdzającego zakończenie robót - o planowanym odbiorze 
końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym (w formie pisemnej lub elektronicznej), 

7) Wyposażenie powstałego obiektu w turbozespół składający się z następujących głównych elementów: 
korpusu turbiny, korpusu kierownic, korpusu wirnika, stożka wylotowego, wirnika, kierownicy, wału 
turbiny, przekładni i generatora oraz układu sterowania; 

8) Wykonanie zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłącza obiektu do sieci energetycznej Dystrybutora 
działającego na terenie miasta Gliwice tj. Tauron Dystrybucja S.A; 

9) Pełne uruchomienie elektrowni oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych testów związanych  
z funkcjonowaniem elektrowni. 

10) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, umożliwiającej legalne użytkowanie obiektu 
budowlanego. 

11) wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem funkcji 
Wykonawcy w celu właściwego wykonania umowy, 

12) przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentów pozwalających na 
stwierdzenie, że wszystkie zastosowane materiały i urządzenia posiadają dopuszczenie do zastosowania 
w budownictwie (łącznie z niezbędnymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności), a także 
przekazanie protokołów z wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 
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13) Udzielenie gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za:  

a) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę 
b) Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami  
c) Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – na skutek zdarzeń losowych i innych 

powstałych przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się naprawiać na 
koszt własny, chyba ze powstałe one z wyłącznej winy Zamawiającego. 

4. Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy powinny być 
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą 
spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 z późn. 
zm.). Muszą one posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do 
stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji. 

5. Dokumentacja powykonawcza w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  
z 2017r. poz. 1332) musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 

 kopię projektu budowlanego – wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach  
i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez 
Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru); 

 dziennik budowy, instrukcje techniczne; 

 atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. 
dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii 
wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy); 

 dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczonych urządzeń oraz maszyn dostarczonych w ramach 
przedmiotu Umowy.  

 Dokument gwarancyjny na wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu Umowy. Dokument 
gwarancyjny przekazany przez Wykonawcę nie może być sprzeczny z warunkami gwarancyjnymi 

opisanymi w §11 

 dokument zawierający dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zgodnie  
z obowiązującymi w tym względzie przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego; 

6. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia 
przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

 
§4 

1. Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie, po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, terenu budowy w terminie do  

7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej w zakresie pozwolenia na budowę, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, 
3) weryfikacja wszelkich realizowanych przez Wykonawcę prac związanych z przedmiotem umowy,  

w szczególności poprawności zrealizowanych prac oraz dostaw zgodnie dokumentacją stanowiącą zał. nr 
5 do SIWZ – PFU oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową. 

4) weryfikacja zatrudnienia pracowników Wykonawcy na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5) dokonywanie częściowych odbiorów robót przez podpisanie protokołów częściowych, 
6) przeprowadzenie, najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, 

odbioru końcowego, a w przypadku niewykonania całości przedmiotu umowy lub wykonania wadliwego, 
uzgodnienie nowego terminu odbioru robót, 

7) dokonanie odbioru wszystkich robót objętych zakresem umowy, wykonanych prawidłowo 
potwierdzonych podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 
§5 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie placu budowy. 
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§6 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.05.2019r, w tym 
Wykonawca nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego projekty budowlane i wykonawcze  

2. Za dzień zakończenia przedmiotowej umowy uznaje się datę podpisania bezusterkowego końcowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
§7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie dokumentów przetargowych za realizację przedmiotu 
umowy ustala się na kwotę ……………….. zł brutto  (słownie: ………………………………. zł), w tym: wartość netto 
w kwocie: …………………….. zł  (słownie: ………………………. zł) i podatek VAT w kwocie: ……………………… zł 
(słownie: ………………………… zł).  

1. *Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie dokumentów przetargowych za realizację przedmiotu 
umowy, stanowiące wartość należną Wykonawcy wynosi: ……………. zł (słownie:……………), w tym wartość 
umowy wynosi: ………………………….. zł (słownie:…………zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ………………….. (słownie:…………………zł) 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w §7 ust. 1. niniejszej 

umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej  

w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

2. *W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość umowy wskazana w §7 ust. 1.* 

niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa §7 ust. 1.*   

nie ulegnie zmianie 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z przedłożonej przez 

Wykonawcę oferty i odpowiada zakresowi robót, wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo 

budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, opisanemu w §1 niniejszej Umowy, 

dokumentacji SIWZ, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

4. W zakres wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wchodzą wszystkie koszty związane  z uzyskaniem przez 

Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszej Umowy, jak również koszty usług nie ujętych  

w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, 

organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, 

nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, 

montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, 

wykonaniem dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej wraz z przeniesieniem praw autorskich na 

Zamawiającego oraz ubezpieczeniem budowy itp. Powyższe oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. 

5. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:  

a) Rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót 

określonego w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym Wykonawcy, na podstawie protokołu 

odbioru częściowego, do wysokości 90% wynagrodzenia umownego. 

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy, obejmujące wszystkie etapy robót po przekroczeniu 90% 

wynagrodzenia umownego na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy  

i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy  

c) Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę do 

wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym 

dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności, przedstawiciel 

Zamawiającego jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 
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faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 

8. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. 

 faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego; 

 *faktury Wykonawcy; 

 zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru wykonania elementu rozliczeniowego robót, (do faktury 

końcowej zostanie dołączony protokół odbioru końcowego); 

9. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej lub końcowej) oświadczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z 

realizacji umowy o podwykonawstwo i dalszych podwykonawców, zawierające: 

a) Informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia 

płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia; 

b) Oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców – warunkiem dokonania 

zapłaty będzie dołączenie do faktury oświadczenie Wykonawcy, że nie korzystał on z pomocy 

podwykonawców. 

10. Faktury należy wystawiać na: Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy,  

z zastrzeżeniem §8 ust. 2. 

12. Podstawą wystawienia faktury, zarówno częściowej jak i końcowej, będzie podpisany przez Zamawiającego 

bezusterkowy protokół odbioru częściowego lub końcowego 

13. Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. 

fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że 

prawidłowo podano termin określony w umowie. 

15. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w §1,z którymi wiąże się dodatkowe 

wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego  wyrażonej  w formie  

pisemnej pod rygorem nieważności,  przez  osoby  upoważnione  do  zaciągania  zobowiązań  finansowych  

w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczeń   

o dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§8 
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy będzie/nie będzie realizowany przy udziale podwykonawców. 
2. Zlecenie części prac objętych umową Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot zamówienia objęty umową. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, 
jak za swoje własne. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, do którego załączony będzie projekt umowy  
z podwykonawcą. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia. 

6. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku: 

 niespełniania wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności, 
jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo będzie niezgodny z przedmiotem zamówienia, 

 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 5 
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 5 dni od otrzymania projektu umowy, przy 

czym bezskuteczny upływ tego terminu będzie poczytywany jako zgoda Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
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umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000,00 
PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. Zamawiający może zgłosić pisemnie sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których 
mowa w pkt.6., w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 4. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym  
w pkt. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego będzie stanowiło rażące 
naruszenie Umowy. 

12. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania każdego podwykonawcy, jego 
przedstawiciela lub pracowników, jakby to były działania lub zaniechania samego Wykonawcy. 

13. Jeżeli prace objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę były częściowo lub całkowicie wykonane przez 
podwykonawców robót budowlanych, Wykonawca przedstawi łącznie z fakturą pisemne oświadczenie, że 
dokonał płatności podwykonawcom w zakresie wykonanych przez nich robót wraz z pisemnymi 
oświadczeniami podwykonawców, że płatności za wykonane przez nich roboty zostały dokonane przez 
Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczeń wszystkich 
podwykonawców robót budowlanych, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających 
istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury. 

14. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 
odpowiedni sąd albo arbitraż, lub podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

15. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia 
podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni 
poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane. 

16. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio przez Zamawiającego na 
rzecz podwykonawcy (podwykonawców) zgodnie z art. 647 § 5 KC, Zamawiający będzie miał prawo do 
potrącenia takich kwot z płatności należnych Wykonawcy lub rozliczenia ich z udzielonej zaliczki albo 
pobrania ich z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

17. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca bezzwłocznie dostarczy szczegółowe informacje dotyczące 
podwykonawcy (podwykonawców) o zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące 
osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej 
informacji. 

 
§9 

1. O zakończeniu robót budowlanych kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy powiadamia inspektora 
nadzoru, który w terminie do 7 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. Do 
pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót 
budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru. 

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez inspektora nadzoru stanowi 
o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Termin, o jakim mowa 
w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości 
Wykonawcy do odbioru końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego. 

5. Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren placu budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego. Wykonawca w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie 
oraz inne dokumenty wymagane postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami. Nieprzekazanie 
ww. dokumentacji lub dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia wad czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia tych 
wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych wad.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub utrudniające 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku nieusunięcia tych wad przez 
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Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
b) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi. 
8. Niezależnie od uprawnień przewidzianych powyżej, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od 

daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie zgodnie z ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie 
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i ponownego 
zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego. W trakcie ponownego odbioru końcowego 
postanowienia ust. od 4 do 9 stosuje się odpowiednio. 

10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i podpisaniu przez 
Strony protokołu odbioru końcowego, rozpoczyna swój bieg terminu na zwrot 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

11. W trakcie realizacji umowy dokonywane będą odbiory częściowe robót. Odbiory częściowe będą 
dokonywane po wykonaniu etapów określonych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. 
Odbiory częściowe będą się rozpoczynać w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

12. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. od 1 do 4 i od 6 do 9. 
13. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy. 

Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie 7 dni przed zakończeniem robót 
oddzielnym pismem. 

14. Po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny), mający na 
celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji. 

15. Zamawiający wyznacza termin na ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu 
gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

16. Jeżeli w toku ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót nie została stwierdzona wada, Zamawiający 
podpisze protokół odbioru pogwarancyjnego stwierdzający brak wad. Jeżeli w toku ostatecznego, 
pogwarancyjnego odbioru robót zostanie stwierdzona wada, Zamawiający odmówi podpisania protokołu 
odbioru pogwarancyjnego i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wady. W takim wypadku za dzień 
upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady zostanie uznany dzień podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru pogwarancyjnego stwierdzający brak wad, co nastąpi, jeżeli Wykonawca usunie wadę  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 15, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wady będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 10 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie 
majątkowe na wskazanych polach eksploatacji, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tego 
tytułu: 
1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym 
się w tym celu posługuje, 

2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową, 
3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 
4) prawo  utrwalania,  zwielokrotniania, publikowania  i  rozpowszechniania  dzieła  (utworu) w systemie 

on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników 
sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na  każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności 
na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego, 

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne, 
6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych, 
7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy, 
8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu), 
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9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła 
(utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową- zgodnie z jego celem 
i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, 

10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty 
treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu), 

11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości 
lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów 
i tworzenia opracowań (abstraktów), 

12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu) 
13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego 

kręgu odbiorców. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust.1, zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie  praw 

autorskich, o których mowa w ust.1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych, bez prawa Wykonawcy  
i innych podmiotów (osób) do jakichkolwiek dalej idących roszczeń wobec Zamawiającego i jego następców 
prawnych. 

3. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu wyłącznego,  nieograniczonego  w  czasie i miejscu oraz 
nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w 
jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, co do których przenoszone są  na Zamawiającego  
prawa  autorskie  z  prawem  udzielania  dalszego  pełnomocnictwa  w  tym zakresie osobom trzecim, na 
które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa  
w niniejszym ustępie, obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie 
wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do 
złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.3, jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń w chwili przedstawienia utworu lub jego części Zamawiającemu 

5. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiającemu i jego następcom 
prawnym przysługuje prawo do nieograniczonego korzystania z przedmiotu umowy, zgodnie z jego 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, bez możliwości kierowania dalszych roszczeń z tego tytułu. 

6. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania od Zamawiającego  dodatkowego wynagrodzenia, ponad te, które określone zostało 
w §7 ust. 1, ani do jakichkolwiek innych roszczeń.. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do przedmiotu 
Porozumienia, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana 
jest licencja. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw 
osobistych osobom trzecim, a w szczególności do pełnomocnictwa  o treści,  jak w ust.3. 

 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 
2. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie 

całego przedmiotu umowy. 
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poniższych czynności na własny 

koszt: 
1) W formie serwisu do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady zgłoszonej przez Zamawiającego. Z uwagi 

na złożoność wady, Zamawiający ma prawo zgłaszać wady w następujących trybach:  
a. wady awaryjne: w przypadku, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu umowy, a także jeśli ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 
zdrowia ludzi, zanieczyszczenia środowiska, lub wystąpienia szkody dla Zamawiającego w postaci 
wstrzymania produkcji energii elektrycznej lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach 
niecierpiących zwłoki (o czym Wykonawca zostanie poinformowany w zgłoszeniu). Wykonawca 
zobowiązany jest do przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 
godzin od chwili otrzymania wezwania i usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, jednakże 
nie później niż w ciągu …… godzin od chwili przystąpienia do zgłoszenia.   

b. wady zwykłe : wady ujawnione podczas użytkowania przedmiotu umowy, które mimo występowania 
umożliwiają korzystnie z przedmiotu umowy, a wada nie skutkuje zagrożeniem dla życia lub zdrowia 
ludzi, zanieczyszczenia środowisk oraz nie powoduje wystąpienia znacznej szkody dla Zamawiającego 
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lub osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, 
jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zgłoszenia, chyba że strony w drodze 
porozumienia ustalą inny termin usunięcia ww. wady.   

2) Zagwarantowanie Zamawiającemu możliwość zgłaszania wad ujętych w pkt 1) w trybie 24/7/365 (24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) 

3) wykonywanie na wezwanie Zamawiającego przeglądów zabudowanych urządzeń zgodnie z warunkami 
ich gwarancji polegających na czynnościach serwisowych oraz konserwacyjnych. Przegląd, o którym 
mowa powyżej będzie się odbywać nie częściej niż raz w roku.  

4) udokumentowanie w formie pisemnej wykonanych czynności serwisowych i konserwacyjnych. 
5. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku dewastacji oraz działania siły 

wyższej. Gwarancja nie obejmuje zużycia na skutek niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania 
przepisów eksploatacji, instrukcji obsługi i konserwacji oraz uszkodzeń powstałych z winy strony trzeciej, czy 
przeniknięcia do dostarczonych urządzeń ciał obcych, wad powstałych na skutek klęski żywiołowej lub 
wyładowania atmosferycznego – uderzenia pioruna.  

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie do pokrycia tych strat, powstałych na wskutek zmniejszenia sprzedaży 
wyprodukowanej energii elektrycznej wynikających z wadliwej realizacji przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, a w szczególności spowodowania strat majątkowych Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wady zastosowanego materiału Zamawiający ma 
prawo żądać wymiany wadliwego materiału w całości. 

8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wady wykonania robót, Zamawiający ma prawo 
żądać naprawy zaistniałej wady lub ponownego wykonania robót. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

11. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad, w przypadku o którym mowa w ust.10 
powyżej. 

12. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi nieodpłatna konserwacja i serwisowanie w okresie gwarancji  
i rękojmi wszystkich urządzeń zainstalowanych przez Wykonawcę.  

13. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym przeglądzie 
gwarancyjnym na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.  

14. Żądanie wykonania robót lub wymiany wadliwego materiału Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie. 
15. W sprawach spornych Wykonawca ma prawo żądać opinii uprawnionego rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę 

powołuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na jego koszt. W przypadku potwierdzenia 
stanowiska Wykonawcy koszt ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Zamawiającego. 

16. Prawidłowe usunięcie wady, o której mowa powyżej, strony potwierdzą podpisanym protokołem odbioru 
prac gwarancyjnych. 

17. Zamawiający ma prawo usunięcia wady przedmiotu umowy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy,  
w przypadku: 

 Bezskutecznego upływu terminu usunięcia wady, o których mowa w ust.4 pkt 1) 

 Pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia wad, 

 Bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w ust.16 tiret 2. 
18. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę ww. usług, Zamawiający ma prawo zrealizowania 

koniecznych usług we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wady 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami w ramach gwarancji wymaga formy pisemnej. Jako formę pisemna 
uznaje się również prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej przy wykorzystaniu skrzynki 
mailowej.  

20. Wymiana korespondencji w ramach działań gwarancyjnych następować będzie na następujące adresy:  

 Ze strony Zamawiającego: 
Ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice 
Tel.: 32 441 90 00 
Faks: 32 441 90 16 
e-mail: biuro@ssm.silesia.pl  

 Ze strony Wykonawcy:  
……………………………………………. 

mailto:biuro@ssm.silesia.pl
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……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

21. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 19 strony zobowiązane są informować się 
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczone. 

 
§12 

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

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za uchybienie terminowego zakończenia realizacji umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w §7 ust.1 /§7 ust.1* za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu zakończenia realizacji umowy; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w §7 ust. 1/§7 ust.1* za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad zwykłych stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust.1/§7 ust.1* za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

d) za opóźnienie w usunięciu wad awaryjnych stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 
0,3% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust.1/§7 ust.1* za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

e) w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie wad, o których mowa w § 11 ust. 7 - w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust.1/§7 ust.1* za każdy taki przypadek; w tej 
sytuacji kary umownej, o której mowa pod lit. b) powyżej, nie nalicza się; 

f) za naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę,  
w szczególności nieprzedłożenie kopii umów o pracę na wezwanie Zamawiającego – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust.1/§7 ust.1* za każdy taki przypadek; 

g) za niewykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w §7 ust.1/§7 ust.1* za każdy taki przypadek;. 

h) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §7 ust.1/§7 ust.1* 

3. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w tej umowie o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy, za każdy taki przypadek. 

4. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia w płatności karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w tej umowie o podwykonawstwo, której dotyczy 
nieterminowa zapłata.  

5. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

6. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek.  

7. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie 
z wezwaniem Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł 
za każdy taki przypadek. 

8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa §12 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, gdy określone w §12 kary umowne nie pokrywają ich szkód.  

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z należnościami 
Wykonawcy wynikającymi z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych 
przez Zamawiającego. 

 
§13 
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Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

§14 
1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 
……….zł (słownie:………………..). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w następującej formie: ………………... 
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy  

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po jego 
upływie. 

5. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.  

 
§15 

1. Oprócz przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy:  
a) gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  
b) w razie wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie, 
c) w razie zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego 
terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu dodatkowego wyznaczonego terminu, 

e) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 ust. 1-2, mimo 
dwukrotnego wezwania do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie – w terminie 30 dni od upływu drugiego wyznaczonego terminu, 

f) gdy Wykonawcy trzykrotnie naliczono kary umowne – w terminie 30 dni od daty naliczenia kolejnej kary. 
g) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy 
wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.  

3. Oprócz przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach Wykonawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-

dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty 
zawiadomienia. 

4. Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, na Wykonawcy i Zamawiającym 
spoczywają następujące obowiązki: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót niż objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 
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d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 

f) Zamawiający zobowiązany jest do: 

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

 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w lit. c) w razie odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada, 

 rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§16 
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego są: 

 

 Koordynator Projektu - …………………………. 
 tel. ……………………., e-mail: ………………………… 

 Inspektor Nadzoru -………………………………. 
 tel. ……………………., e-mail: ……………………… 

 
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy są: 

 Koordynator Projektu -…………………………… 
tel. ……………………., e-mail: ……………………… 

 Kierownik Budowy - …………………………….. 
tel. ……………………., e-mail: ……………………… 

 Projektant -…………………………… 
tel. ……………………., e-mail: ……………………… 

 Projektant w specjalności elektrycznej- …………………………… 
tel. ……………………., e-mail: ……………………… 

 Kierownik robót w specjalności elektrycznych -…………………………… 
tel. ……………………., e-mail: ……………………… 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Taka zmiana wymaga 
pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności,  
a wymienione osoby muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

 
§17 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy: 
a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu wykonania zamówienia z powodu: 

 wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 
zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo  
i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których 
nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec i im 
przeciwdziałać; 

 przyczyn technicznych lub wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych przez okres co 
najmniej 14 dni; 

 nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

 decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu 
realizacji robót, takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych 
(badań archeologicznych); 
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 przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, pozwoleń organów administracji; 

 ujawnienia w trakcie robót urządzeń, instalacji , konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie 
mogła zostać przewidziana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 

 realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

 konieczności rozszerzenia przedmiotu umowy o roboty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
które są niezbędne do realizacji zadania podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, przy zachowaniu łącznie następujących warunków:  

 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego,  

 zmiana Wykonawcy spowodowałaby problem w użytkowaniu przedmiotu umowy lub znacznie 
zwiększyłaby koszty Zamawiającego,  

 jako podstawę do kalkulacji ww. robót przyjmuje się kosztorys przedłożony przez Wykonawcę. 
Kosztorys musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika 
Budowy 

 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które mają 
wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy - ciężar udowodnienia ww. faktu spoczywa na 
Wykonawcy; 

 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymanie robót przez Zamawiającego na okres co najmniej14 dni; 

 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

 zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi tylko w przypadku uzasadnionych 
okoliczności, których podstawą będą obiektywne przesłanki zaakceptowane przez Zamawiającego 
oraz pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji w tym zakresie Instytucji Zarządzającej tj. 
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

b) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian 
istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły 
w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, 

c) zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia i wskazanych w ofercie Wykonawcy –  
w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe,  zmiana 
pracy, rezygnacja), pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy - 
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

e) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla 
Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.  

3. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do 

Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy.  
W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

§18 
1. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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2. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. Każda ze 
Stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. W przypadku 
zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni adres znany drugiej Stronie. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ, załącznikami do SIWZ  oraz wszystkimi jej modyfikacjami  
i wyjaśnieniami. 

 
§19 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

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

3. Integralną część umowy stanowią: 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 Oferta Wykonawcy 

 Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy 
 
 
 
 
 
 
        WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY  
 
                                                                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
*dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 


