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UMOWA  - projekt 

zawarta w Łomży dnia...........................2018 r. pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży 
przy ul.  M. Kopernika 9A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000 64803, 
posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 22 021 500 PLN, NIP: 718–000–01–45, REGON: 
450187317 zwanym dalej „Zamawiającym" z jednej strony, reprezentowanym przez:  

1. Radosława Żegalskiego – Prezesa Zarządu 

a 
......................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................................................................... 
*wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez .................. pod nr ....................... z 
kapitałem zakładowym ......................PLN  
*ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ........................., prowadzonej przez 
........................................................................................................................................................ 
NIP ............................................................ , Regon ....................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1....................................................................................................................................................., 
dalej łącznie zwanymi „Stronami”  
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zawarta została niniejsza 
umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą,  zrealizować prace projektowe i wykonać roboty 
budowlane dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o 
mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
a) wykonanie i dostawę kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 

 projekty wykonawcze we wszystkich branżach, 
 dokumentacje odbiorową, dokumentację rozruchową (Plan Prób Końcowych), 
 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych 

maszyn i urządzeń, 
 dokumentację powykonawczą, 
 instrukcję obsługi, remontów i konserwacji nowego układu biomasowego w 

języku polskim, 
 materiały do szkolenia personelu Zamawiającego, 
 wszystkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i odbioru układu biomasowego przez poszczególne urzędy 
b) adaptacja projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań 

oferowanej instalacji, 



TEIR/PU/03/2018 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

2 

c) wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do 
wykonanego projektu budowlanego będącego podstawą do wydania pozwolenia na 
budowę, 

d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń za 
wyjątkiem tych posiadanych przez Zamawiającego, 

e) dostawy urządzeń i materiałów, usługi niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

f) wszelkie roboty budowlane, montażowe, instalacyjne łącznie z zagospodarowaniem 
terenu, 

g) wykonanie połączeń nowego bloku biomasowego z istniejącymi instalacjami 
Ciepłowni, 

h) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem, uzgodnień, opinii i sprawdzeń za 
wyjątkiem tych posiadanych przez Zamawiającego oraz pokrycie kosztów uzyskania 
decyzji i uzgodnień, 

i) uruchomienie, rozruch całego obiektu (w tym wszystkich wybudowanych urządzeń), 
próby końcowe, szkolenia załogi Zamawiającego, dostarczenie instrukcji obsługi. 

j) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na 
użytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami: gestorów mediów, Straż Pożarna, 
SANEPID, odbiór kominiarski, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

k) zagospodarowanie odpadów wytworzonych w czasie realizacji inwestycji i 
udokumentowanie poprzez przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów, 
zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. 

l) wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady, serwisowanie 
zainstalowanych w ramach przedmiotu zamówienia obiektów, urządzeń i instalacji, 
poparte stosowną dokumentacją. 

3. Całkowity zakres robót będących przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 
zawarty został w następujących dokumentach: dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach, z którymi to dokumentami 
Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości. 

4. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 3 wraz z ofertą Wykonawcy 
dotyczącą realizacji zadania. 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia: 
a) Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 
b) Termin realizacji zamówienia – …………….. miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z : 
a) Wymaganiami technicznymi zapisanymi w Szczegółowym Opisie Wymagań 

Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
b) Projektem Budowlanym dla zadania „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o 

kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. 
c) Dostarczonym niezwłocznie przez Inwestora pozwoleniem na budowę. 
d) Postanowieniami niniejszej umowy. 
e) Zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
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f) Obowiązującymi w dniu przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji: 
 Przepisami polskimi. 
 Polskimi Normami.  
 Dyrektywami, normami europejskimi, aprobatami technicznymi. 

2. Umowa, w tym cena wykonania przedmiotu zamówienia, obejmuje wszystkie elementy, 
również te, które nie zostały wyszczególnione przez Zamawiającego w umowie, SIWZ i 
załącznikach do niej a są niezbędne do tego by układ biomasowy osiągnął zakładane przez 
Zamawiającego cele, parametry techniczne, zdolności ruchowe i bezpieczeństwo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot zamówienia bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

§ 4 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową, przepisami prawa 
i warunkami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując 
wysoką jakość i terminowość realizacji. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia, 
rozwinięcia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych 
funkcji Inwestycji oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych oraz 
sztuki budowlanej, nie będą rozumiane za zmianę przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, 
użytkownika i osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół 
fachowców oraz doświadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 

4. Wszystkie prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, uzupełniające, zabezpieczające i 
likwidujące, objęte Umową, Wykonawca wykona siłami własnymi. 

5. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z 
opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji 
projektowej zgodnie z zapisami w SWIZ. Zamiana materiałów i technologii jest możliwa tylko 
za pisemną akceptacją udzieloną przez Zamawiającego. 

6. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie 
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; z późn. zm)  oraz 
ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz .U. z 2016 r. poz. 1570 ze 
zm.),. 

7. Na dostarczane materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

8. Wykonawca dostarczy na każde żądanie Inżyniera Kontraktu komplet dokumentów 
świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają, co do jakości 
wymogom wyrobów   dopuszczonych   do   obrotu   i   stosowania    w    budownictwie    
określonych w przepisach, o których mowa w pkt. 6 oraz innych, o ile mają zastosowanie np. 
certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje 
itp. 
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9. Jeżeli Inżynier Kontraktu zażąda badań urządzeń i materiałów, które nie były przewidziane 
Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania, a ich koszty obciążą jedną 
ze stron stosownie do wyniku badań. Jeżeli urządzenia lub materiały nie będą spełniały 
obowiązujących norm lub wytycznych projektowych lub inwestora koszt badań ponosi 
Wykonawca robót. 

10. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych urządzeń, w nowszej, lepszej 
technologicznie ich wersji, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia na żądanie Wykonawcy jednego egzemplarza posiadanej dokumentacji 

projektowej dla przedmiotowego zadania, w formie papierowej i elektronicznej, 
b) przekazania terenu budowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę jego gotowości do przyjęcia placu budowy, 
c) pełnienia nadzoru inwestorskiego za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, 
d) dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego zgłoszonych przez 

Wykonawcę elementów Robót zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
e) terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane elementy robót.   

§ 6 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy  w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i 
osób trzecich,  

b) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej, przepisami prawa i zaleceniami Inżyniera Kontraktu, 

c) poniesienie wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją przedmiotu 
zamówienia, 

d) przygotowanie placu budowy celem wykonania robót budowlano-montażowych oraz 
magazynowanie dostaw, 

e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na 
terenie budowy, 

f) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, wytyczenie geodezyjne robót 
związanych z przedmiotem umowy, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy, 
h) koordynowanie prac realizowanych przez swoich podwykonawców, 
i) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo 
budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych ta ustawą, 

j) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i 
właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci, 

k) prowadzenie budowy w sposób niezakłócający pracy Ciepłowni, jego układu 
technologicznego i sieci ciepłowniczej, 

l) ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia istniejącego obiektu 
Zamawiającego lub obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu 
powstałe z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców bądź dalszych 
podwykonawców. 
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m) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 
podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w 
mieniu służącym realizacji inwestycji. 

n) przestrzeganie w czasie wykonywania robót powszechnie obowiązujących i 
wewnętrznych przepisów  Zamawiającego odnośnie BHP i zasad ochrony p.poż, 

o) umożliwienie Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w każdym czasie wstępu na 
teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót 
budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

p) wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji w języku polskim, 
q) przeszkolenie personelu Zamawiającego, 
r) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym na odbiór końcowy i jego przekazanie do użytkowania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wewnętrznych przepisów obowiązujących na 

terenie zakładu Zamawiającego. 
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność  za działania swoich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o 

przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, udziału w  spotkaniach dotyczących realizacji 
budowy. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu 
comiesięczne raporty dotyczące przebiegu realizacji budowy zawierające informacje o 
zakresie prac wykonanych w danym miesiącu, zaistniałych trudnościach mających wpływ na 
realizację zakładanego planu robót, plan robót na kolejny miesiąc, zagrożenia dla terminowej 
i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Raporty zostaną przygotowane wg. wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu. 
Sporządzane będą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w języku polskim. 

6. Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robót wyspecyfikowanych w SIWZ i 
Szczegółowym Opisie Wymagań Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

7. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię elektryczną 
na teren budowy. Koszty korzystania z mediów (woda, prąd) niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia zapewnia na własny koszt Zamawiający. 

§ 7 
1. Strony ustalają wynagrodzenie netto, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z 

przyjętą ofertą, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, na kwotę wynoszącą: 
….................., słownie złotych: ............................................................................... . Do 
powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi 23% Wartość 
usługi łącznie z podatkiem VAT (brutto) wynosi ................................, słownie złotych: 
................................................................, 

2. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie 
Wykonawcę. 

3. Wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być zgodny z obowiązującymi 
przepisami i normami europejskimi,  

4. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 
5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji. 
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§ 8 
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane i odebrane etapy 

robót  określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę, 
stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą końcową. 

2. Rozliczenia winny być zgodne z wymaganiami Funduszu Spójności, Instytucji Zarządzającej, 
Płatniczej, Pośredniczącej i Wdrażającej, a w szczególności z obowiązującymi „Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020” oraz umożliwić Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Dokumentacja 
rozliczeniowa winna być zgodna z zaleceniami do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej 
w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ 2014-2020. 

3. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera Kontraktu. 

4. Faktury częściowe Wykonawca musi  przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w 
harmonogramie terminach, lecz nie później niż 7 dni od podpisania protokołu odbioru 
częściowego i nie mogą one przekroczyć łącznie 70% wartości umownej realizacji całego 
zadania inwestycyjnego. 

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych  będą protokoły  odbioru  etapów robót 
podpisane przez  Inżyniera kontraktu, kierownika budowy lub koordynatora i członków 
komisji odbiorowej. 

6. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego i zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i obejmować 
będzie wynagrodzenie za wykonane i odebrane elementy robót. 

7. Faktura końcowa - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego - zostanie wystawiona w 
oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez Inżyniera kontraktu, kierownika 
budowy lub koordynatora i członków komisji odbiorowej. 

8. Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i 
na zasadach określonych poniżej: 

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje 
wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami; 

b) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać 
będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z 
Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy); 

c) w  przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w 
stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać 
się z płatnością w części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu 
dostarczenia dokumentów potwierdzających  uregulowanie wynagrodzenia 
podwykonawców lub dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z prawem potrącenia zapłaty tego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wstrzymanie przez Zamawiającego płatności 
z powodu braku dostarczenia dokumentów potwierdzających  uregulowanie wynagrodzenia 
podwykonawców. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag i dodatkowych wymogów ze strony 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, dotyczących elementów składowych oraz formy 
wystawienia faktury. 
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11. W przypadku faktur wystawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub umową, 
Wykonawca ponosi winę za opóźnienie zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo 
sporządzonej faktury.  

12. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą  
realizowane w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia na adres Zamawiającego, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …............................................. 

13. Zamawiający będzie dokonywał płatności w złotych polskich. 
14. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia  rachunku Zamawiającego. 

§ 9 
1. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową niezbędną dla wykonania przedmiotu 

umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i istniejącą dokumentacją – Projektem 
Budowlanym. 

2. Dokumentacja projektowa ma składać się z: 
a) projektów wykonawczych we wszystkich branżach, 
b) dokumentacji odbiorowej, dokumentacji rozruchowej (Plan Prób Końcowych), 
c) dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi zainstalowanych maszyn i 

urządzeń, 
d) dokumentacji powykonawczej, 
e) instrukcji obsługi, remontów i konserwacji nowego układu biomasowego w języku 

polskim, 
f) materiałów do szkolenia personelu Zamawiającego, 
g) wszystkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i odbioru układu biomasowego przez poszczególne urzędy 
3. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa zostanie protokolarnie 

odebrana przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
4. Zamawiający i Inżynier Kontraktu mają 14 dni od daty przekazania elementów 

dokumentacji projektowej na wniesienie uwag bądź jej zatwierdzenie. 
5. Każda część dokumentacji projektowej zostanie przekazana Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu w pięciu egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej. 
6. Jedynie zatwierdzona część dokumentacji projektowej może stanowić podstawę realizacji 

robót przez Wykonawcę. 
7. Odbiór dokumentacji Strony Umowy potwierdzą każdorazowo, przez podpisanie protokołu 

zdawczo – odbiorczego. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku 
wad fizycznych i prawnych dokumentacji. 

8. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego  jakiejkolwiek części 
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dochowania poprawności 
rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. 

§10 
1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 

końcowych i pomiarów gwarancyjnych których celem będzie potwierdzenie spełnienia 
wymagań Zamawiającego i osiągnięcie parametrów gwarantowanych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu wszystkich zainstalowanych 
urządzeń jak i całego układu zgodnie z warunkami zapisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ. 

3. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca zakończy wszystkie roboty budowlano-
montażowe  potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu.  
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4. Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie  
skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osób upoważnionych do 
reprezentowania  Wykonawcy w trakcie odbiorów. 

5. Rozruch wybudowanej instalacji obejmuje: kompleksowe przygotowanie kotłów i instalacji do 
odbioru końcowego – wszystkie prace, odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do 
eksploatacji kotłów wraz z instalacjami pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca zapewnia odbiór przez: UDT i inne niezbędne odbiory i dopuszczenia, jeżeli są 
wymagane przez obowiązujące przepisy. 

7. Pomiary gwarancyjne zostaną wykonane przez specjalistyczną, akredytowaną firmę 
pomiarową posiadającą stosowne uprawnienia i kwalifikacje zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę. 

8. Koszty wykonania prób końcowych oraz koszty wszelkiej obsługi do wykonania prób 
końcowych leżą po stronie Wykonawcy. Dostarczenie mediów (woda, prąd) niezbędnych do 
wykonania prób leży po stronie Zamawiającego. 

9. O terminie rozpoczęcia każdego z etapów prób końcowych, Wykonawca zawiadomi 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego na piśmie, min 5 dni wcześniej. 

10. Zamawiający będzie właścicielem całości energii cieplnej wyprodukowanej przez układ 
biomasowy, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji.  

§ 11 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot Umowy. 
2. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu Prób Końcowych: prób 

przedrozruchowych, rozruchu i ruchu próbnego potwierdzającego osiągnięcie zakładanych 
parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Wykonawca poinformuje pisemnie 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego  i 
potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu 
i Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru. Kierownik budowy lub koordynator reprezentujący Wykonawcę w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży Inżynierowi 
Kontraktu, oraz Zamawiającemu: 
 dokumentację powykonawczą, 
 inwentaryzację geodezyjno - powykonawczą, 
 dzienniki budowy, 
 protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu,  
 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych maszyn i 

urządzeń, zainstalowanych maszyn i urządzeń, 
 zatwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanego 

obiektu Ciepłowni, wszystkich instalacji/obiektów/urządzeń, 
 protokół prób mechanicznych maszyn (badania emisji drgań), urządzeń i pomiarów 

instalacji, 
 atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między innymi  

certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlanych, 

 protokoły z pomiarów emisji hałasu na granicy działki i stanowiskach pracy,  
 oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, 
 karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim. 
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 protokół wykonanych prób i badań energetycznych w zakresach obciążeń kotła (30%, 
50%, 100%) i pomiarów emisyjnych zanieczyszczeń do powietrza w szczególności, z 
przeprowadzonych prób końcowych wraz z pomiarami gwarancyjnymi, przeprowadzonych 
specjalistyczną, akredytowaną firmę pomiarową posiadającą stosowne uprawnienia i 
kwalifikacje, 

 protokół z rozruchu technologicznego zgodnie z dyspozycjami Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego. Protokół powinien w szczególności zawierać opis przebiegu Prób, wyniki 
badań i pomiarów, 

 dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ciepłowni biomasowej.  
W/w dokumenty należy przekazać Inżynierowi Kontraktu w 3 – egzemplarzach 
4. Potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego, w tym 

zakończenia przedmiotu umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
dokumentów odbiorowych złożonych przez  Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera Kontraktu wykonania przedmiotu umowy i kompletności dokumentów odbiorowych.  

7. Zamawiający odmówi dokonania odbioru jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych 
certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały oraz innych 
dokumentów wyszczególnionych w ust. 3. 

8. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku 
polskim . 

9. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego przedmiotu 
umowy sporządzonego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

10. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót. 

§ 12 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i 

rękojmi, wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku 

jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, naliczając 
Wykonawcy kary z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub z tytułu 
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości przedmiotu 
umowy. 

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie 
nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem  Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej,   technicznej, ekologicznej, 

b) naliczyć kary umowne określone w umowie za niedotrzymanie parametrów 
gwarantowanych. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie 
nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem  Zamawiający może odstąpić od umowy, żądać 
zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, zapłaty stosownych kar umownych i naprawienia 
szkody. 
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4. W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji i rękojmi oraz skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w 
pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Niedotrzymania gwarantowanych parametrów technicznych w postaci: 
a) standardów emisji zanieczyszczeń, 
b) poziomów emisji hałasu 
skutkować będzie brakiem możliwości podpisania protokołu odbioru końcowego i 
przekazania nowej jednostki do eksploatacji. Powyższe wady muszą zostać usunięte 
przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające to Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w 
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

§ 13 
1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 

miesięcy, w przypadku robót budowlanych, instalacji konstrukcji, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

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

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokryte  w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

§14 
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na następujący okres: 

a) na wykonane roboty, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia – na okres 36 
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

b) dla budynków i obiektów budowlanych  – na okres 60 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje: 
a) Usunięcie usterki lub wady wynikającej z niewłaściwego wykonania robót 

budowlano-montażowych lub niewłaściwego uruchomienia urządzenia lub instalacji – 
w terminie do 48 godz. od chwili powiadomienia o jej zaistnieniu lub w innym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, 

b) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o 
wadach, 

c) przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku,  wymaganych przez Wykonawcę 
robót oraz producentów zamontowanych urządzeń, przeglądów gwarancyjnych, 

d) przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, 
e) stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od 

końca dnia w którym nastąpiło powiadomienie. 
3. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do 

podejmowania ww. działań zakończonych skutecznych ich rezultatem. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek określonych w ust. 2 w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, żądając jej 
wypłacenia z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 
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5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych 
elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

6. Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać będzie 
protokół, potwierdzony przez Zamawiającego lub  upoważnioną przez niego osobę. 

7. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia, elementy, podzespoły, materiały itd. dostarczone 
w ramach realizacji niniejszej umowy nie były wcześniej używane i są fabrycznie nowe. 

8. Wykonawca gwarantuje, że Zamawiający eksploatując nową instalację nie naruszy 
jakichkolwiek praw szeroko pojmowanej własności intelektualnej i praw projektowych. 

9. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przynajmniej 
trzech przeglądach gwarancyjnych (1 razy w ciągu roku) oraz do przeprowadzania 
przeglądów serwisowych. W zależności od awaryjności zamontowanych urządzeń 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów gwarancyjnych – 
nie więcej niż do 2 razy w ciągu roku. 

10. Termin przeglądów gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiający, przy czym przeglądy 
gwarancyjne winny odbyć się przed upływem terminu gwarancji jakości udzielonej przez 
Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie każdego z przeglądów 
gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą przeglądu gwarancyjnego. 

§ 15 
1. Roboty, które Wykonawca wykona w ramach umowy zostaną wykonane przez 

wyznaczone do tego osoby posiadające kwalifikacje określone w SIWZ oraz ofercie 
Wykonawcy. 

2. Wykaz osób przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy, którymi Wykonawca 
będzie dysponował przy realizacji zamówienia został przedstawiony w ofercie Wykonawcy 
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w całym okresie realizacji umowy funkcje: 
a) Kierownika Budowy (może być ustanowionego z spośród poniższych kierowników 

robót), 
b) Kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej 
c) Kierownika robót branży sanitarnej 
d) Kierownika robót branży elektrycznej i AKPiA. 
e) Technologa. 
f) Koordynatora inwestycji (opcjonalnie), 

zgodnie z wykazem o którym mowa w ust. 2. 
4. Osoby pełniące funkcje określone w ust. 3, zobowiązane są do przebywania na terenie 

budowy w wymiarze czasowym wynikającym z prowadzonych w danym czasie prac, robót 
i  niezbędnym do  wykonania powierzonych im funkcji, lecz nie mniej niż dwa dni w 
tygodniu potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Warunek ten obejmuje cały okres 
realizacji robót budowlanych przedmiotowego zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w zależności od aktualnych uwarunkowań w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do zwiększenia liczby dni jakie osoby pełniące 
funkcje określone w ust. 3 muszą przebywać na terenie budowy. 

§ 16 
1. Zamawiający dopuszcza realizację robót składających się na przedmiot umowy przy 

pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykaz podwykonawców wraz 
z zakresem prac powierzonych podwykonawcą określony jest w załączniku nr 4 do 
umowy.  
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia oraz umów o 
podwykonawstwo. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12. Zamawiający może dokonywać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę umowy (zamówienia na roboty budowlane). 
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13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez 
Zamawiającego. 

19. Umowa o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo zawiera w szczególności 
następujące warunki: 

a) umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
b) przedmiot umowy musi stanowić część zamówienia wynikającego z umowy, 
c) dokładne określenie zakresu prac, 
d) termin wykonania powierzonych prac, 
e) terminy i formy płatności, 
f) zasady rozliczeń, 
g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej lub dalszej musi być potwierdzone 

dokumentem podpisanym przez Kierownika Budowy Wykonawcy oraz Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego, 

h) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą lub SIWZ.  

20. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub 
prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże 
Zamawiającemu nowego Podwykonawcę. 
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21. Zmiana załącznika nr 4 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego. Zasady opiniowania i akceptacji umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami określają dalsze ustępy niniejszego paragrafu.  

22. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku: 

a) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych; 
b) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
c) opóźnienia robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Zmiany podwykonawcy dokonywane są zgodnie z ust. 22. 
23. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa 
za niewłaściwe. 

24. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiana 
Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robót. Postanowienia ust. 22 mają 
zastosowanie odpowiednio. 

25. Realizacja robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.  

26. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób, 
którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje własne. 

§ 17 
1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi  zabezpieczenie  należytego wykonania 

umowy w wysokości  15%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego 
w § 7 Umowy  tj. .................... .zł.   w  formie: ........................................... 

2. Strony postanawiają, że:  
a) 50% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z 

umową wykonania robót.  
b) 50% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostaje zwrócona 

lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania i bezusterkowego odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego. Pozostała część zabezpieczenia  zostanie zwrócona lub uwolniona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.   

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych w szczególności 
z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna musi umożliwiać realizację praw 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, w taki sposób, że nie może być 
uwarunkowane dodatkowymi warunkami nieokreślonymi w umowie. 

7. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
należytego wykonania umowy, obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, 
przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy to będzie on miał 
prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, 
na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 
 



TEIR/PU/03/2018 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

15 

8. Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie 
zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniężny na rachunek Wykonawcy.       

§ 18 
1. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 

okolicznościach:  
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc. 

5. Zamawiającemu  przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy za które ponosi on odpowiedzialność, 
w tym nieterminowości wykonania robót, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego 
wykonywania umowy parametrów gwarantowanych, dojdzie do odstąpienia od umowy ze 
strony współfinansującej inwestycję, Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego 
spowodowane tym faktem, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w 
umowie. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia  
lub nieutrzymania parametrów gwarantowanych obwarowanych karami umownymi: 

a) niedotrzymanie sprawności kotła – kara umowna za niedotrzymane sprawności w 
3 stanach obciążenia kotła, podanych w ofercie wynosi 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, (niezależnie od ilości niedotrzymań), 

b) niedotrzymanie gwarantowanej  znamionowej mocy cieplnej układu odzysku ciepła 
– kara umowna wynosi 1,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

c) niedotrzymanie dyspozycyjności rocznej instalacji biomasowej – kara umowna za 
niedotrzymanie dyspozycyjności wynosi 3% wynagrodzenia umownego brutto, 

d) niedotrzymanie parametrów kondensatu z układu odzysku ciepła – kara umowna 
za każdy niedotrzymany z parametrów kondensatu wynosi 1% wynagrodzenia 
umownego brutto. 
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e) niedotrzymanie różnicy temperatur 3oC pomiędzy wodą wychodzącą z 
ekonomizera, a spalinami wychodzącymi z układu odzysku ciepła ze spalin (UOC) 
– kara umowna za niedotrzymanie maksymalnej różnicy temperatur wynosi 2% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

f) niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji 
biomasowej zgodnie z tzw. Dyrektywą MCP – kara umowna wynosi 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 19 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania Siły 
Wyższej. 

2. Siła Wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego 
skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub 
części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są: 

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itp. 
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, 
c) działania wojenne, akty sabotażu, 
d) strajki o zasięgu krajowym. 

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie 
poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi 
nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 
postępowania. 

§ 20 
1. Wykonawca  przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia (…nazwa, 

numer, termin ważności)  potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest 
ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  20 000 000,00 PLN. 
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia w kwocie 20 000 000,00 PLN w całym 
okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonego 
dokumentu ubezpieczeniowego, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji 
ubezpieczenia  pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: 
a) Swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada  lub przy pomocy, 

których realizuje przedmiot umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

b) Mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt.  
3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy 

(…nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód 
mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą 
niż 20 000 000,00 PLN w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem 
obowiązywania przedłożonego dokumentu ubezpieczeniowego przedłoży nowy aktualny 
dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

§ 21 
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem następujących 
okoliczności: 
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a) zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione 
następujące warunki: 

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

 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

 w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy 
względem jego podwykonawców; 

d) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku 
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 

e) zaistnieją warunki atmosferyczne lub siła wyższa, które uniemożliwiły prowadzenie 
robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

f) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności 
zawieszenie lub wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, bądź opóźnienie przekazania przez 
Zamawiającego placu budowy, 

g) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

h) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych 
obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na 
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy. 

i) wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami,  

j) stwierdzone zostanie wystąpienie warunków geologicznych, archeologicznych, lub 
terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, napotkania 
niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT 
na roboty budowlane, 
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3. Zmiana polegająca na zmianie materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania  
może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia 
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności umożliwiających obniżenie kosztów 
ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie lub eksploatację przedmiotu 
umowy, takich jak: 

 pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu umowy, 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy. 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 
materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

4. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 
o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie 
wymagała zgody pisemnej wydanej przez Zamawiającego. 

5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 

a) opis propozycji zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania 

umowy. 
6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które  Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności 

§ 22 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

 gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
 gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
 gdy Wykonawca popełnia istotne błędy, 
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 jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez    
zachowania wymaganej staranności, 

 gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją 
poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu 
Umowy, 

 gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

 w przypadku likwidacji Wykonawcy. 
b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

 Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru,  

 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego   oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 
na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony , która odstąpiła od Umowy,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, itp., które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego ,  

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada,  

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które on odpowiada,   
obowiązany jest wobec Wykonawcy do: 
 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia, 
 zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia lub 

rozwiązania umowy, 
 odkupienia materiałów, konstrukcji, itp. zakupionych przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zadania, 
 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 23 
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie dane oraz informacje uzyskane od 

Zamawiającego jako informacje chronione, w szczególności dane techniczne, finansowe i 
gospodarcze, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkie koncepcje, 
projekty oraz inne informacje na ten temat uzyskane od Zamawiającego, bez obowiązku ich 
oznaczenia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się traktować jako informacje poufne te informacje, które zostaną 
przez Wykonawcę wyraźnie oznaczone jako informacje poufne. 
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3. Strony zobowiązują się do nie używania i nie ujawniania informacji chronionych w sposób, 
który byłby sprzeczny z celem niniejszej Umowy. 

4. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia informacji 
chronionych oraz zobowiązują się zabezpieczyć informacje chronione przed ujawnieniem 
osobom trzecim innym niż osoby upoważnione. W szczególności za osobę upoważniona 
Strony uznają Miasto Łomżę. 

5. Wykonawca potwierdza, że wszystkie informacje chronione otrzymane od Zamawiającego 
pozostają własnością Zamawiającego.  

6. Strony dopuszczają możliwość przekazywania informacji chronionych oraz wymianę 
korespondencji drogą e-mailową kierując ją na wszystkie adresy podane w pkt. 11 SIWZ. 

§ 24 
1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie projekty, rysunki i inne elementy mające powstać w 

ramach przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego dokumentację projektową dla zadania, 
pt. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z 
wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” stanowiące i zawierające utwory w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykona samodzielnie i będzie wyłącznym 
właścicielem praw autorskich do tychże utworów, które to prawa będą nieograniczone i 
wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.  
 

2. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność powierzenia wykonania części prac objętych 
przedmiotem niniejszej Umowy innym podmiotom, Wykonawca poinformuje o tym 
Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej konieczności. 
Wykonawca oświadcza, że w sytuacji powierzenia innym podmiotom części prac objętych 
przedmiotem niniejszej Umowy nabędzie od tych podmiotów majątkowe prawa autorskie do 
wszystkich utworów powstałych w ramach powierzonych prac. Wykonawca oświadcza, że z 
chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy 
będzie wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do tychże utworów, które to 
prawa będą nieograniczone i wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. 
Poświadczone notarialnie kopie umów przenoszących prawa autorskie do utworów 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, że koszty 
sporządzenia umów przenoszących autorskie prawa majątkowe na rzecz Wykonawcy od 
innych podmiotów, a także koszty notarialne związane z wykonaniem ich kopii ponosi 
Wykonawca.  

3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nabywa majątkowe prawa do wszystkich utworów 
powstałych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na wyłączność, w tym między innymi 
autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności pełnej dokumentacji dotyczącej 
przedmiotu niniejszej umowy, z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o 
którym mowa w § 9 niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że prawa te przenosi. 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym Umów o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy w 
terminach podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 9 niniejszej 
umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach 
niniejszej Umowy następuje w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie. 
Strony zgodnie ustalają, że w kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej 
umowy mieszczą się wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z 
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pozyskaniem na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworów 
powstałych w ramach niniejszej umowy. 

5. Korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych obejmuje następujące 
pola eksploatacji: 
a) utrwalanie dzieła na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili obecnej, 
b) zwielokrotnianie dzieła przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili obecnej, 
c) archiwizowanie, drukowanie i publikowanie dzieła, w tym w sieci Internet, 
d) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, 
e) publiczne udostępnianie dla osób uprawnionych do korzystania, 
f) korzystanie z dzieła w dowolny sposób, 
g) stosowanie w innych koncepcjach rozwiązań z dokumentów w całości lub części, w 

sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami, 
h)  zastosowania w pełnym zakresie dokumentacji przy realizacji prac na obiekcie, którego 

ona dotyczy, 
i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: 

uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji, z zachowaniem praw 
osoby, która tych zmian dokonała, 

j) dokonywania zmiany albo modyfikacji dokumentacji, jej części lub jakichkolwiek innych 
zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na 
części zmienione lub zmodyfikowane, 

k) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, 
łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako 
podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego lub 
inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą. 

l) korzystanie z wzorów przemysłowych i znaków towarowych powstałych w związku z 
realizacją niniejszej umowy  

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od twórców utworów powstałych w ramach 
niniejszej umowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne dokonywanie przez 
Zamawiającego wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów. Wzór oświadczenia 
twórcy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zezwala Zamawiającemu na nieodpłatne wykonywanie 
zależnych praw autorskich do opracowań utworu powstałych w ramach niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod 
adresem Zamawiającego, to nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia 
sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że 
zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia zwróci 
Zamawiającemu całość zasądzonych w tym zakresie kwot oraz wszelkie związane z tym 
wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 

9. Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w pkt 8, uniemożliwią 
korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego utworu wolnego od 
wad, spełniającego wymagania określone w  umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z 
tego tytułu po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych.  

§ 25 
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 
rozstrzyganiu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 26 
Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w 
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona 
zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

§ 27 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 28 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

§ 29 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
Załącznik Nr 1 – SIWZ z załącznikami. 
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy z załącznikami. 
Załącznik Nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Załącznik Nr 4 – Wykaz podwykonawców. 
Załącznik Nr 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 
Załącznik Nr 6 – Dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawcy. 
Załącznik Nr 7 – Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie twórcy 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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załącznik nr 3 do umowy 

 
UMOWA 

o  przeniesienie autorskich praw majątkowych   
 
zawarta .................... 2018r. w Łomży pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży  

przy ul. M. Kopernika 9A wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000 64803, 
posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 22 021 500 PLN, NIP 718–000–01–45, REGON 
45018317 zwanym dalej „Nabywcą" z jednej strony, reprezentowanym przez:  

Radosława Żegalskiego  – Prezesa Zarządu 

 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………...,  
z siedzibą w ............................................................................................................................................. 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez ...................... pod nr............................. z kapitałem 

zakładowym .............................PLN  
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ........................................, prowadzonej przez 

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

.. 
NIP ............................................ , Regon ................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................................................................., 
................................................................................................................................................................... 
dalej łącznie zwanymi „Stronami”  

§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem: 
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

............, które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).  

§ 2 

1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Nabywcę całość autorskich praw majątkowych do utworu 
wskazanego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy na czas nieokreślony. 

2. Korzystanie z majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalanie dzieła na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili obecnej, 
b) zwielokrotnianie dzieła przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili obecnej, 
c) archiwizowanie, drukowanie i publikowanie dzieła, w tym w sieci Internet, 
d) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, 
e) publiczne udostępnianie dla osób uprawnionych do korzystania, 
f) korzystanie z dzieła w dowolny sposób, 
g) stosowanie w innych koncepcjach rozwiązań z dokumentów w całości lub części, w sposób 

bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami, 
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h)  zastosowania w pełnym zakresie dokumentacji przy realizacji prac na obiekcie, którego ona 
dotyczy, 

i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: uzupełniania, 
skracania, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji, z zachowaniem praw osoby, która tych 
zmian dokonała, 

j) dokonywania zmiany albo modyfikacji dokumentacji , jej części lub jakichkolwiek innych zmian, z 
zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione 
lub zmodyfikowane, 

k) dowolnego opracowania  i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, 
łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub 
materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego lub inne podmioty działające na zlecenie 
Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą, 

l) korzystanie z wzorów przemysłowych i znaków towarowych powstałych w związku z realizacją 
niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że utwór wskazany w pkt 1 nie narusza autorskich praw majątkowych osób 
trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie została udzielona i nie będzie udzielona osobie trzeciej żadna licencja 
na korzystanie z utworu wskazanego w pkt 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że Nabywca na prawo dokonywania wszelkich zmian w utworze bez jego 
zgody.  

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie nośnika, na którym 
utwór został utrwalony.   

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia i korzystania z autorskich praw 
majątkowych do utworu wskazanego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy jest częścią wynagrodzenia 
wynikającego z umowy z dnia ..... nr ..... zawartej pomiędzy Wykonawcą a Nabywcą. 

2. Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie utworu wskazanego w § 1 pkt 1 niniejszej 
umowy występującego na gruncie prawa własności przemysłowej. 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że prawo do korzystania z utworu wskazanego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy  
obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw. 

§ 5 

Nabywcy przysługuje prawo przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w § 1 
pkt 1 niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. 

§ 6 

Niniejsza umowa zachowuje ważność niezależnie od zmiany formy prawnej Nabywcy bądź Wykonawcy.  

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy oraz informacji 
ekonomicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej strony i uzyskanych w trakcie 
wykonywania postanowień niniejszej Umowy. 

2. Wykorzystanie informacji określonych w punkcie poprzedzającym nastąpi jedynie w celach 
określonych w niniejszej Umowie.  

3. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że uzyskane 
informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Nie wymaga zgody drugiej strony ujawnienie 
informacji wynikających z niniejszej Umowy, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich 
uzyskania. 

§ 8 

1. Strony oświadczają, że zastrzegają adresy do doręczeń wskazane w niniejszej umowie. 
2. Strony oświadczają, że wszelkie zmiany adresów wymagają niezwłocznego poinformowania strony 

przeciwnej w formie pisemnej.  
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§ 9 

Wszelkie zmiany dotyczące przedmiotowej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Do kwestii nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny  oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 11 

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z przedmiotowej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby Nabywcy.  

§ 12 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2.  Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 
 
 

............................................. ............................................. 
/Nabywca/ /Wykonawca/ 

 
 
Załączniki: 
-..... 
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załącznik nr 4 do umowy 

 
OŚWIADCZENIE TWÓRCY 

 
Ja, niżej podpisany ......................................................... zam. ................................................................ 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr i seria ................................................................ wydanym 

przez……………………………………........................................................................................... 

PESEL ...................................................., niniejszym oświadczam, że: 

1. Jestem autorem/ współautorem……………………………………………………………………….. 
…………………..........................................................................................................., który spełnia 
cechy utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 
r., poz. 880 z późn. zm.) oraz oświadczam, ze wszelkie zawarte w nim rozwiązania nie naruszają 
praw osób trzecich, a gdyby nastąpiła taka okoliczność zobowiązuję się do wykonania utworu 
zastępczego wolnego od roszczeń osób trzecich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
którym jest 
......................................................................................................................................................  

2. wyrażam zgodę na przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w pkt. 
1 przez Zamawiającego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z 
o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. M. Kopernika 9A wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
00000 64803, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 22 021 500 PLN, NIP 718–000–01–45, 
REGON: 45018317 (dalej MPEC Sp. z o.o.), 

3. utwór ma być udostępniany anonimowo bez oznaczania go moim nazwiskiem, 
4. wyrażam zgodę na dokonywanie bezpłatnych zmian w utworze bez mojej zgody, przez 

Zamawiającego bądź Spółkę MPEC Sp. z o.o., 
5. MPEC Sp. z o.o. jest zwolniony od uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji zaistnienia 

okoliczności wskazanych w art. 44 ustawy o prawie autorskim, 
6. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości poufnych, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, udostępnionych przez Zamawiającego lub przedsiębiorstwa 
pozostającego z nim w związkach ekonomiczno – handlowych, także w ramach szkoleń 
specjalistycznych, nabytych przez mnie w związku z wykonaniem obowiązków z tytułu pracy nad 
projektem wskazanym w pkt 1., 

7. zobowiązuję się do zwrotu wszelkich otrzymanych od Zamawiającego i MPEC Sp. z o.o. oraz ich 
partnerów biznesowych materiałów, w tym katalogów, katalogów urządzeń, instrukcji  
technologicznych, instrukcji serwisowych, cenników, bezzwłocznie po zakończeniu moich prac nad 
utworem wskazanym w pkt 1., 

8. jestem świadomy, że w przypadku naruszenia moich obowiązków, w tym także naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa, dokonania na swoją rzecz zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów 
użytkowych i wzorów przemysłowych bądź wykorzystania wiedzy i materiałów uzyskanych w toku 
realizacji projektu wskazanego w pkt 1, będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej i cywilnej na 
zasadach ogólnych.  

 
......................................................, dnia ........................................... 
(miejscowość) 

........................................................... 
(podpis) 
 


