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Załącznik nr 1 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ            

Z ZAŁĄCZNIKIEM 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PN. 

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE 

PRUSZCZ GDAŃSKI 

 

UMOWA nr ZP/272-…………………/2022 

 

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy:  

Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, 

posiadającą NIP: 5932140699, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

… - … Wójta Gminy Pruszcz Gdański 

a  

........................................................... zwaną/-ym dalej „Wykonawcą” 

 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 

przez Zamawiającego pod nazwą ,,Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 

Gminie Pruszcz Gdański’, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - zwaną dalej „ustawą Pzp”, 

i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, w zakresie obejmującym część nr […]1. 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność Zamawiającego, dostarczyć mu oraz wykonać 

montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański, tj. 

mikroinstalacji fotowoltaicznych […………………….] w lokalizacjach […………………..],a także 

opracować dokumentację wykonawczą prac instalacyjno-montażowych oraz uzyskać wszelkie 

dokumenty niezbędne do montażu, uruchomienia i użytkowania zamontowanych urządzeń i 

przekazać je Zamawiającemu. 

2. Podstawą opracowania umowy są:  

1) Projekt umowy stanowiący integralną część specyfikacji warunków zamówienia do postępowania 

ZP.271.41.2022, zwanej dalej: „SWZ”, 

 

1 W zależności od części zamówienia, na którą zawierana jest umowa w polach oznaczonych nawiasem kwadratowym i 
wyróżnionych kolorem żółtym, zostaną wprowadzone określenia i wartości właściwe dla części zamówienia, na którą zawierana jest 
umowa. 
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2) oferta Wykonawcy z dnia …………..r., 

3) program funkcjonalno-użytkowy. 

§ 2.  

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został wykonany i przekazany do odbioru w terminie 6 

(słownie: sześciu) miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

Zamawiającemu w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

§ 3.  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego robót 

kierując do nich pisemne zgłoszenie. 

2. Warunkiem przystąpienia do czynności odbiorowych jest zakończenie montażu mikroinstalacji 

fotowoltaicznych we wszystkich wskazanych lokalizacjach i uzyskanie potwierdzenia gotowości 

odbioru od Inspektora Nadzoru. 

3. Po uzyskaniu przez Wykonawcę od Inspektora Nadzoru potwierdzenia gotowości, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy 

dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 13 umowy. 

5. Z czynności odbiorowych sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

6. Jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdzi wady lub braki, które nie będą stały na przeszkodzie 

prawidłowego użytkowania dostarczonych i zamontowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych, 

Zamawiający w protokole odbioru końcowego opisze te wady i/lub braki oraz wskaże sposób i termin 

ich usunięcia,  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi: 

a) brak gotowości do odbioru wykonanych prac instalacyjnych z powodu ich niezakończenia,  

b) wystąpienie istotnych wad lub braków uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

umowy,  

c) brak dowodów z przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

d) brak przekazania wymaganych dokumentów, 

Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół, w którym zostaną 

wskazane niezgodności będące przyczyną niedokonania odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca 

usunie niezgodności wskazane w protokole oraz ponownie dokona zgłoszenia przedmiotu umowy do 

odbioru.  
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8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 

z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności także w przypadku wykrycia 

przez Zamawiającego wad w zamontowanych mikroinstalacjach - po dokonaniu ich odbioru. 

9. Własność mikroinstalacji fotowoltaicznych przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

§ 4.  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY ROZLICZEŃ STRON 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto (łącznie z należnym 23% podatkiem VAT) w kwocie …............................ zł (słownie: 

…………………….…….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

4. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 

1) zapłata całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 umowy, nastąpi po 

spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego, 

b) przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

opisywanego dalej jako „OSD”, o pozytywnej weryfikacji wniosku o przyłączenie do 

publicznej sieci elektroenergetycznej,  

2) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego.  

5. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr  

i data)” oraz określenie nabywcy i odbiorcy: 

Nabywca: 

Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

NIP 593-21-40-699 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których 

wartość wynosi co najmniej 15.000 zł, rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności 

zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.), zwaną dalej jako 

„ustawa o VAT”, tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT.  
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8. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 2. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres.  

10. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za 

datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

11. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl 

12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób 

wierzytelnościami względem Zamawiającego powstałymi w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

13. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów 

faktur, załączników (jeśli są wymagane) oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wyłączny 

adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z którego będą wysyłane 

faktury/duplikaty faktur/załączniki/faktury korygujące: ….…………………………………….  

§ 5.  

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy 

i ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wszelkimi innymi obowiązującymi w tym względzie 

normami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki koordynatora w ramach 

wykonania przedmiotu umowy. Obowiązki koordynatora pełnić będzie …………………………. .  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu szkód powstałych 

w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie 

realizacji przedmiotu umowy od chwili rozpoczęcia jakichkolwiek czynności na terenie udostępnionym 

Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, do chwili przekazania tego terenu Zamawiającemu 

po ich wykonaniu. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich wszelkie konsekwencje spowodowane 

niewłaściwym oznakowaniem, utrzymaniem oraz zabezpieczeniem terenu realizacji przedmiotu 

 

2 dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

mailto:biuropodawcze@pruszczgdanski.pl


 

Gmina Pruszcz Gdański                        Nr postępowania ZP.271.41.2022 

str. 5 

umowy w czasie wykonywania zakupu, dostawy, składowania lub montażu, jak również w okresie 

przerw w prowadzonych pracach. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy jak za własne działania i zaniechania.  

8. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny stanu technicznego infrastruktury 

Zamawiającego, na której dokonywany będzie montaż oraz uzgodni z Zamawiającym precyzyjną 

lokalizację montowanych elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej.  

9. Zamawiający wymaga przedłożenia mu przez Wykonawcę w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od 

dnia zwarcia umowy kompletnej dokumentacji wykonawczej w celu weryfikacji zgodności 

planowanych prac instalacyjno-montażowych z założeniami PFU, wszelkimi ustaleniami między 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz z niniejszą umową.  

10. Prace instalacyjno-montażowe Wykonawca może rozpocząć wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Zamawiającego dla opracowanej i przedłożonej mu zgodnie z ust. 9 dokumentacji 

wykonawczej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego oraz kosztorysu 

ofertowego podzielonego na cenę robót instalacyjno-montażowych oraz cenę urządzeń 

wyposażenia netto oraz brutto; 

2) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i warunków przyłączeniowych 

oraz zgłoszeń niezbędnych do uzyskania dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia prac 

instalacyjno-montażowych; 

3) dokonania wszelkich formalności, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, związanych z 

procedurą przyłączeniową fotowoltaicznych źródeł wytwórczych do publicznej sieci 

elektroenergetycznej do właściwego OSD i przedłoży na tę okoliczność oświadczenie OSD 

o pozytywnej weryfikacji wniosku oddzielnie dla każdej mikroinstalacji; 

4) przekazywania Zamawiającemu w odstępach miesięcznych raportu z postępu 

zaawansowania prac począwszy od protokolarnego przejęcia terenu montażu; 

5) dokonania wizji lokalnej w miejscu każdego zamierzenia inwestycyjnego; 

6) wykonania dokumentacji powykonawczej oddzielnie dla każdej instalacji zgodnie 

z wytycznymi wskazanymi w § 5 ust. 13 umowy; 

7) do udziału wraz z koordynatorem, o którym mowa w §5 ust. 3 umowy,  w spotkaniach 

koordynacyjnych, które będzie zwoływał Zamawiający. 

12. Koordynator, o którym mowa w zdaniu powyżej zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenie terenu montażu 

oddzielnie dla każdej lokalizacji; 

2) koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania prac instalacyjno-

montażowych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa 

w art. 21a ust. 3 ustawy Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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3) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren montażu osobom 

nieupoważnionym; 

4)  wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

5) kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz z aktualnie obowiązującymi normami, 

prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami; 

6) bieżącego kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonywanym montażem  

7) dbania o terminową realizację prac instalacyjno-montażowych; 

8) pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości instalacji do odbioru oraz uczestniczenie 

w czynnościach odbioru. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w 

dniu odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) oryginał dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej, w liczbie 1 egzemplarza, który będzie 

zawierać w szczególności: 

a) dokumentację powykonawczą, 

b) wszelkie atesty na materiały, certyfikaty, 

c) protokoły odbiorów końcowych instalacji, a także protokoły z badań, pomiarów i sprawdzeń 

oraz niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie prac 

instalacyjnych,  

d) potwierdzenie dokonania zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o wykonaniu 

instalacji powyżej 6,5 kVp wraz z kopią zawiadomienia,  

e) instrukcje obsługi,  

2) kopia dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 1 powyżej: 

a) w postaci papierowej – 2 egzemplarze, 

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na płycie DVD – 1 egzemplarz. 

14. Na okoliczność potwierdzenia wykonania obowiązku wskazanego w ust. 13 powyżej sporządzony 

zostanie protokół zdawczo odbiorczy.  

15. Po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem instalacji do odbioru końcowego, Wykonawca 

zobowiązany jest we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, zagospodarować wszystkie odpady powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

16. W okresie rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnie przeglądów 

okresowych instalacji, stosownie do wymogów technicznych i zaleceń producentów elementów 

instalacji, z zastrzeżeniem poniższych postanowień: 

1) terminy realizacji przeglądu instalacji wyznacza Zamawiający, 
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2) przegląd instalacji realizowany będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, 

3) z przeprowadzonego przeglądu każdorazowo zostanie sporządzony protokół przeglądu, który 

zostanie podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego, 

4) stwierdzone w trakcie przeglądu wady lub usterki zostaną wpisane do protokołu przeglądu, 

a Zamawiający wyznaczy terminy ich usunięcia, 

5) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona przeglądu w terminie, Zamawiający może powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym 

przez Zamawiającego, odpowiednim terminie. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu 

zastępczego usunięcia wad lub usterek zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem 

Wykonawcy. 

§ 6.  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany, na pisemny wniosek Wykonawcy, przekazać mu wszelkie niezbędne 

dokumenty, jakie będą mu potrzebne w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów 

i uzgodnień koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w tym udzielić mu stosownych 

pełnomocnictw. 

3. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, winien zawierać dane umożliwiające 

Zamawiającemu przygotowanie żądanych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku żądania 

wydania dokumentu pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia 

Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej o wydanie takiego dokumentu, zawierającego imię, 

nazwisko, serię i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, który wydał dowód 

osobisty, osoby na rzecz której ma być udzielone pełnomocnictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy 

dokument pełnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku 

spełniającego wymagania określone w zdaniu poprzedzającym. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji lub przekazania Wykonawcy uwag co do przedłożonej 

mu do uzgodnienia, w wykonaniu obowiązku z § 5 ust. 9 umowy, dokumentacji wykonawczej  

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

5. Nadzór nad realizacją całego zakresu umowy sprawowany będzie przez Inspektora Nadzoru 

zapewnionego przez Zamawiającego.  

§ 7.  

KARY UMOWNE: 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
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1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §2 - 

w wysokości 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi 

w wysokości 0,02% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

3) za brak udziału koordynatora i/lub Wykonawcy na spotkaniu koordynacyjnym, o którym mowa w 

§5 ust. 14 pkt 7 - w wysokości 1000 (tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek,  

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wskazanych do 

wyłącznej kompetencji koordynatora, o których mowa w § 5 ust. 12 pkt 1-8 - w wysokości 0,01 

% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każde stwierdzone 

naruszenie,  

5) za nieprzedłożenie harmonogramu oraz kosztorysów, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt 1 -  

w wysokości 2 000 (dwa tysiące) zł,   

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % kwoty brutto wynagrodzenia 

Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

7) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 9 umowy 

- 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

8) w przypadku przystąpienia do wykonywania prac instalacyjno-montażowych bez uzyskania 

akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji wykonawczej, wymaganej w § 5 ust. 

10 umowy - w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) zł,  

9) za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 5 ust. 16, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego - w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy stwierdzony przypadek,   

10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku wskazanego w § 5 ust. 15 - w wysokości 

10 000 (dziesięć tysięcy) zł,   

2. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć: 70% kwoty 

brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia obowiązku, którego kara dotyczy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, 

3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 8.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego odstąpić od Umowy w przypadkach tam wskazanych. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od 

umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 9.  

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych dostaw 

i instalacji według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania 

przedmiotu umowy w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

Wykonawcę. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych prac. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane prace. Koszt prac i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca usunie z terenu montażu obiekty i urządzenia zaplecza oraz materiały i konstrukcje 

stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od przerwania wykonywania 

przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego czynności wykonane do czasu odstąpienia od 

umowy oraz roboty zabezpieczające. 

5) Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych czynności i zapłaty za odebrane 

prace do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej 

umowy. 

§ 10.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości […]% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie tj. ……………………. zł. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………………. zł pozostawiona zostanie 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4 jest zwracana nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
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§ 11.  

RĘKOJMIA 

1. Zamawiającemu przysługuje […] miesięczny okres rękojmi za wady przedmiotu umowy, którego bieg 

rozpoczyna data podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

3. Każdorazowe usunięcie stwierdzonych wad i/lub usterek zostanie stwierdzone protokolarnie w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną rękojmię 

przedłuża się o okres jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i kosztami 

z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 

§ 12.  

GWARANCJA  

1. Wykonawca oświadcza, że zakupione urządzenia będą fabrycznie nowe i nieobciążone prawami 

osób trzecich. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na: 

1) moduły fotowoltaiczne w okresie min. 15 lat.  

2) falowniki w okresie min. 5 lat.  

3) konstrukcję montażową w okresie min. 5 lat.  

3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego.  

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się, że nieodpłatnie będzie usuwał wady 

zakupionego przedmiotu umowy lub wymieni go na nowy, wolny od wad. 

5. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń, Zamawiający zgłosi Wykonawcy występujące wady: 

1) telefonicznie, pod numerem …………………………, 

2) za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy Wykonawcy ……………………., 

6. Naprawa urządzeń, liczona od chwili zgłoszenia występujących wad urządzeń do chwili dostarczenia 

urządzenia naprawionego powinna zostać dokonana w terminie 10 dni roboczych. W sytuacji gdy 

dokonanie naprawy wymaga użycia podzespołów niedostępnych w chwili naprawy w Polsce, termin 

naprawy urządzeń może zostać wydłużony jednokrotnie o nie więcej niż 15 dni roboczych. O zmianie 

terminu i jej przyczynach Wykonawca informuje Zamawiającego,  

7. Niezależnie od miejsca dokonywania napraw/wymiany z tytułu udzielonej gwarancji i ewentualnych 

dodatkowych czynności niezbędnych do realizacji takiej naprawy/wymiany (np.: transportu urządzeń 
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do i z naprawy, opakowanie, ubezpieczenie itp.), wykonawca będzie realizować swoje obowiązki 

nieodpłatnie.  

8. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o okres trwający od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 

do chwili montażu urządzenia bez wad (po naprawie/wymianie).  

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę obowiązków gwaranta podmiotowi trzeciemu, 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania, jak za 

własne działania lub zaniechania. 

10. W przypadku stwierdzenia wad urządzeń niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się 

do wymiany urządzeń na nowe, o co najmniej takich samych parametrach jak urządzenia zakupione. 

11. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do dokonania usunięcia wad w terminie wskazanym w 

niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku okres gwarancji przedłuża się o okres trwający od 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 do usunięcia wad przez podmiot trzeci, a Zamawiający po 

dokonaniu zastępczego usunięcia wad zachowuje prawa wynikające z gwarancji względem 

Wykonawcy. 

12. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

§ 13.  

ZMIANY DO UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 1 może ulec zmianie jeżeli wystąpią 

zjawiska siły wyższej rozumianej jako pandemia choroby zakaźnej, pożar, powódź, huragan, 

eksplozja, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne 

zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie 

można było im zapobiec; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie 

przesunięty o okres potrzebny na usunięcie skutków tych zdarzeń, 

2) inne niż wymienione w pkt 1) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub 

Wykonawcy skutkujące koniecznością zmiany sposobu lub terminu realizacji przedmiotu umowy; 

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o okres potrzebny 

na usunięcie skutków tych zdarzeń, 

3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto Wykonawcy 
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ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto, 

4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, 

5) wystąpienia opóźnień w dostawie materiałów/urządzeń przeznaczonych do wykorzystania przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z terminów narzuconych przez 

dostawcę/producenta materiałów/urządzeń, na które Wykonawca nie ma wpływu. 

2. Każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w 14 ust. 3 oraz przedstawiciela 

Wykonawcy wskazanego w § 14 ust. 4 umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone 

w SWZ. 

§ 14.  

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1.  Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą 

przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail: 

1) Wykonawca – adres e-mail ……………………………………….. 

2) Zamawiający – adres e-mail: brabiega@pruszczgdanski.pl  

2. Zasada, o której mowa w ust. 0 nie ma zastosowania do oświadczeń woli, wniosków Wykonawcy 

o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na 

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie współdziałania z Wykonawcą i koordynacji działań 

w ramach realizacji przedmiotu umowy jest Pani Barbara Migza-Rabiega. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie współdziałania z Zamawiającym i koordynacji działań w 

ramach realizacji przedmiotu umowy jest Koordynator Pan/Pani ………………………………..  

5. W okresie trwania umowy, w tym także w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

3) likwidacji Wykonawcy 

6. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5, wszelka korespondencja kierowana na 

dotychczasowy adres danej strony uważana będzie za skutecznie doręczoną. 

7. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich 

objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, 

a także pokryje wszelkie koszty i szkody, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. 

mailto:brabiega@pruszczgdanski.pl
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8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, 

w tym z odstąpieniem od umowy wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 
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