
Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR (…)
zawarta w (…) w dniu (…) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer (…)
pomiędzy:
ELEKTROCIEPŁOWNIĄ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o.
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Rolniczej 75, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000801423, NIP 7712907556, kapitał zakładowy: 45 555 000,00 PLN 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. (…)
2. (…)

a
(…)
z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  (…),  NIP  (…),  kapitał  zakładowy  Spółki:
(…) PLNzwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. (…)
2. (…)

dalej zwana „Umową”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS stanowią załączniki do Umowy.
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PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Zamawiający realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa dwóch gazowych źródeł
ciepła  zlokalizowanych  w  Piotrkowie  Trybunalskim  przy  ul. Orlej  11  (Ciepłownia  C-1)
i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2)”.

2. Wykonawca  złożył  ofertę  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie  przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2021 r. poz. 1129, w trybie
przetargu nieograniczonego, na realizację Przedmiotu Umowy i zobowiązał się wykonać go
zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
mając na uwadze, że Wykonawca:

• potwierdza, że wykona Przedmiot Umowy na warunkach uzgodnionych w Umowie, według
najnowszej  wiedzy  technicznej,  technologicznej  i organizacyjnej,  a Przedmiot  Umowy
będzie osiągał wszystkie zakładane parametry i zapewni rezultaty określone w Umowie,

• potwierdza,  że  będzie  posiadał  w terminach  i w  zakresie  niezbędnym  do  należytego
wykonania Umowy wszystkie prawa własności, prawa autorskie i prawa licencyjne, które
zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego w ramach Umowy, a także udzieli i dostarczy
Zamawiającemu  w ramach  Wynagrodzenia  Umownego  na  warunkach  określonych
w Umowie  wszystkie  prawa  autorskie  i prawa  licencyjne  niezbędne  do  korzystania
z Przedmiotu Umowy,

• potwierdza, że podzlecając wykonanie części Przedmiotu Umowy swoim Podwykonawcom,
przejmie pełną odpowiedzialność, w tym techniczną i prawną, za ich działania i zaniechania,

• potwierdza,  że  dostarczone  w ramach  Umowy  wszystkie  urządzenia,  wyposażenie
i materiały będą jego własnością i nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

• potwierdza,  że  dostarczone  technologie,  urządzenia,  wyposażenia  i materiały  będą
fabrycznie nowe, na wysokim poziomie technicznym oraz wysokiej jakości,

• potwierdza, że Przedmiot Umowy będzie spełniał wszystkie wymogi określone w przepisach
prawa polskiego, na dzień Przekazania do Eksploatacji z zastrzeżeniem uprawnień Stron do
zmian Umowy w drodze Aneksu,

Strony  uzgadniają  warunki  Umowy  na  podstawie  postanowień  przedstawionych  poniżej  oraz
potwierdzają,  że  ich  prawa  i obowiązki  wynikające  z Umowy  są  zgodne  z przepisami  prawa
polskiego  oraz  dysponują  środkami  finansowymi  i wszystkimi  innymi  wymaganymi  zasobami
w stopniu zapewniającym należyte wykonanie zobowiązań każdej ze Stron wynikających z Umowy.
Niezależnie od postanowień Umowy przedstawionych poniżej Wykonawca zapewnia i gwarantuje
długoterminową, bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami pracę nowych ciepłowni C-1 i C-2.

§ 1. Definicje
Na potrzeby Umowy poniższe słowa, pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie
poniżej im przypisane, z zastrzeżeniem, że poniższe definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują
żadnej  definicji  zawartej  w pozostałych  dokumentach  Umowy  lub  wprowadzonej  do  Umowy
w drodze  odniesienia,  niemniej  jednak  w przypadku  ich  sprzeczności  lub  niezgodności,
przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje.
„Dalszy  Podwykonawca” oznacza  każdy  podmiot,  któremu  Podwykonawca  bezpośrednio  lub
pośrednio powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy.
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„Dostawy” oznaczają  wszystkie  rzeczy  lub  prawa  oraz  usługi  związane  z ich  realizacją,  które
Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć,  wbudować w Ciepłownie albo wydać Zamawiającemu
zgodnie  z Umową,  w tym  wszelkie  dostawy  urządzeń,  maszyn,  wyposażenia,  materiałów
budowlanych i innych artykułów, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Umowy 
w celu jej realizacji, wraz z zapłaconymi przez Wykonawcę opłatami, podatkami, cłem, akcyzą oraz
ubezpieczeniem i wszystkimi innymi opłatami publicznoprawnymi.
„Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.
„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od
pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z  2020 poz.
1920 t.j.).
„C-1” oznacza ciepłownię przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim.
„C-2” oznacza ciepłownię przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim.
„Etap Realizacji” oznacza część Umowy opisaną w Harmonogramie Rzeczowo–Finansowym, której
wykonanie,  a następnie  dokonanie  odbioru  przez  Zamawiającego,  potwierdzone  protokołem
odbioru  robót,  stanowi  podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury,  zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym.
„Parametry Techniczne” oznaczają  gwarantowane  Parametry  Techniczne  określone  
w  przekazanej  Wykonawcy  dokumentacji  projektowej,  których  osiągnięcie  potwierdzone
stosownymi pomiarami warunkuje Przekazanie do Eksploatacji  przez Zamawiającego Przedmiotu
Umowy.
„Harmonogram Rzeczowo–Finansowy” oznacza harmonogram Prac, w tym Dostaw, Usług  Robót
Budowlanych,  realizowanych  przez  Wykonawcę,  określający  ich  zakres  rzeczowy,  wartość,
czasokres i termin wykonania oraz kwoty i sposób rozliczenia zaliczki, stanowiący Załącznik nr 1 do
Umowy.
„Ciepłownia” oznacza kompletny, nowoczesny, ekologiczny zespół urządzeń, budynków i budowli
tworzących  funkcjonalną  całość,  realizowany,  jako  kotłownia  wodna  z kotłami  gazowymi  wraz
z infrastrukturą  towarzyszącą,  w tym  z instalacjami,  sieciami,  urządzeniami  technicznymi,
zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym stanowiącymi całość
funkcjonalną.
„ELEKTROCIEPŁOWNIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o.” oznacza Elektrociepłownię Piotrków
Trybunalski  Sp.  z o.o.  z siedzibą  w Piotrkowie  Trybunalskim  (  97-300  Piotrków  Trybunalski,
ul. Rolnicza 75).
„Lider Konsorcjum” [o ile ofertę złoży konsorcjum] oznacza przedstawiciela Wykonawców, którzy
wspólnie złożyli  Ofertę,  upoważnionego przez wszystkich Wykonawców do ich reprezentowania
wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z Umową.
„Odbiór końcowy” oznacza potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
wynikających  z Umowy  wraz  z potwierdzeniem  osiągnięcia  Parametrów  Technicznych  poza
zobowiązaniami wynikającymi z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
„Oferta” oznacza ofertę w rozumieniu Ustawy, złożoną przez Wykonawcę w prowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch gazowych
źródeł  ciepła  zlokalizowanych  w  Piotrkowie  Trybunalskim  przy  ul. Orlej  11  (  Ciepłownia  C-1)
i ul. Rolniczej  75  (  Ciepłownia  C-2)”  wraz  z jej  ewentualnymi  wyjaśnieniami  udzielonymi  przez
Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego.
„Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza określony w Umowie okres odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu  gwarancji  jakości  i rękojmi  za  wady  wraz  ze  wszystkimi  okresami  wydłużającymi  go,
wynikającymi  z przepisów prawa lub  postanowień Umowy  (w  tym  również  Podstawowy Okres
Gwarancji oraz Wydłużony Okres Gwarancji).
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„Podstawowy Okres Gwarancji” oznacza okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na
Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 9 ust 2 Umowy.
„Podwykonawca” oznacza  każdy  podmiot,  któremu  Wykonawca  powierzył  wykonanie  części
Przedmiotu Umowy.
„Pomiary Parametrów Technicznych” oznaczają  pomiary  Parametrów  Technicznych
przeprowadzone  przed  Przekazaniem  do  Eksploatacji  zgodnie  z wymaganiami  określonymi
w Umowie.
„Pomiary Kontrolne” oznaczają  pomiary  Gwarantowanych  Parametrów  Technicznych,
przeprowadzane  w Podstawowym  Okresie  Gwarancji  zgodnie  z wymaganiami  określonymi
w Umowie.
„Prace” oznaczają wszelkie czynności,  w tym Dostawy,  Usługi,  Roboty Budowlane, wykonywane
przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy Wykonawca powierzył
wykonanie części Przedmiotu Umowy innym podmiotom – wykonywane przez Podwykonawców
lub Dalszych Podwykonawców;
„Protokół Odbioru Końcowego”  / „Protokół Przekazania do Eksploatacji” oznacza dokument na
podstawie którego następuje odbiór końcowy i Przekazanie do Eksploatacji.
„Dokumentacja Projektowa” oznacza Projekty Budowlane wraz z pozwoleniami na budowę oraz
Projekty Wykonawcze dotyczące Ciepłowni C-1 i C-2.
„Przedmiot Umowy” oznacza wybudowanie dwóch kompletnie nowych gazowych źródeł ciepła
zlokalizowanych w  Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej  11 ( Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej  75
(Ciepłownia  C-2)  obejmujące  w szczególności  wszelkie  Dostawy,  Usługi  i Roboty  Budowlane,
o których mowa w Umowie, jak również tych nieprzewidzianych w Umowie, a których wykonanie
konieczne jest dla właściwego wykonania i funkcjonowania Przedmiotu Umowy, w tym osiągnięcia
przez Ciepłownie Parametrów Technicznych i przekazania ich do Eksploatacji.
„Przekazanie  do  Eksploatacji”  / „Oddanie  do  Użytkowania” oznacza  przekazanie  Przedmiotu
Umowy na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, z którą to chwilą odpowiedzialność i ryzyko
eksploatacyjne przechodzi na Zamawiającego, z wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających
z Umowy.  Datę  Przekazania  do  Eksploatacji  stanowi  data  podpisania  przez  Strony  Protokołu
Przekazania  do  Eksploatacji.  Przekazanie  do  Eksploatacji  jest  możliwe  w przypadku  braku
wystąpienia Wad Limitujących Instalacji.
„Strona” oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę.
„Strony” oznacza Zamawiającego i Wykonawcę.
„SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia przekazaną Wykonawcy, na podstawie której
Wykonawca  sporządził  wiążącą  ofertę  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego
nr EC/SO/R/01808/21 pn. „Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w  Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Orlej 11 ( Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 ( Ciepłownia C-2)”.
„Teren Prac”  / „Teren Budowy” oznacza  wyodrębnioną  przestrzeń  zlokalizowaną  na  terenie
Zamawiającego, na której realizowany będzie Przedmiot Umowy, która zostanie przekazana przez
Zamawiającego Wykonawcy na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
„Umowa” oznacza  niniejszą  umowę  zawartą  między  Zamawiającym  i Wykonawcą  wraz  ze
wszystkimi jej załącznikami, które stanowią jej integralną część.
„Usługi” oznaczają czynności Wykonawcy wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, które nie są ani
Dostawami ani Robotami Budowlanymi, które są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
prace  projektowe,  prace  programistyczne,  transport,  ubezpieczenie,  magazynowanie,  nadzory,
uruchomienia,  rozruchy,  badania odbiorowe i instrukcje, pomiary parametrów gwarantowanych,
szkolenie  personelu  Zamawiającego,  czynności  związane  z uzyskiwaniem  decyzji  i zezwoleń
administracyjnych.
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„Ustawa” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1129).
„VAT” oznacza podatek od towarów i usług.
„Wada” oznacza  niespełnienie  przez  Wykonawcę  wymagań  Umowy  dotyczących  Przedmiotu
Umowy,  w tym  Parametrów  Technicznych  lub  gwarancji  ogólnych  a także  wystąpienie
jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków, niekompletności lub wad prawnych.
„Wada Limitująca” oznacza jakąkolwiek Wadę:

a) w postaci niedotrzymania przez Ciepłownię Parametrów Technicznych; lub
b) która  uniemożliwia  używanie  Ciepłowni  zgodnie  z przepisami  prawa,  decyzjami

administracyjnymi  lub  takimi  postanowieniami  umów  Zamawiającego,  które  warunkują
sprzedaż ciepła do odbiorców; lub

c) która stwarza rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, względnie
mienia znacznej wartości, które nie może być inaczej zabezpieczone lub usunięte niż przez
natychmiastowe zatrzymanie pracy Instalacji.

Do  dnia  Przekazania  do  Eksploatacji  Instalacji,  za  Wadę  Limitującą  Instalacji  uznaje  się  także
niekompletne wykonanie przedmiotu odbioru lub istnienie wad istotnych w przedmiocie odbioru.
Każdorazowo o tym, czy Wada jest limitująca decyduje Zamawiający wiążąco dla Wykonawcy, co
nie ogranicza jednak możliwości  podważania przez Wykonawcę decyzji  Zamawiającego w trybie
przewidzianym w § 18 Umowy.
„Wydłużony Okres Gwarancji” oznacza okres gwarancji  jakości  udzielonej przez Wykonawcę na
niektóre elementy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy.
„Wynagrodzenie  Umowne” oznacza  łączne  zryczałtowane  wynagrodzenie  netto  przysługujące
Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy.

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiający  zleca,  a Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  określone

nazwą:  „Budowa  dwóch  gazowych  źródeł  ciepła  zlokalizowanych  w  Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Orlej 11 ( Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 (Ciepłownia C-2)” zwane
dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  zgodnie  z Prawem  Budowlanym,  najlepszą
wiedzą  techniczno-budowlaną,  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym
w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR,  wytycznych  wykonawczych  oraz  DTR-kach
dostawców materiałów oraz wymaganiami techniczno-jakościowymi.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z Dokumentacją  Projektową,  STWiOR,  opisem
przedmiotu  zamówienia,  miejscem  prowadzenia  robót  oraz  zdobył  pozostałe  konieczne
informacje  dotyczące  realizacji  zamówienia  i uznaje  je  za  wystarczającą  podstawę  do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy  za wynagrodzenie określone w ofercie z dnia …......
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2021/S 191-497890

4. Ogólny  zakres  przedmiotu  umowy  obejmuje  roboty  budowlane,  usługi  oraz
dostawy  gwarantujące  wykonanie  przedmiotu  umowy  tj.  w stanie  gotowym  do
rozpoczęcia eksploatacji.

5. Roboty  budowlane  nie  objęte  niniejszą  Umową,  w szczególności  nie  ujęte  w projekcie
budowlanym i wykonawczym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia
Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby
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poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza
łącznie  50%  wartości  Umowy  będą  przyjmowane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  na
podstawie  odrębnej  umowy,  poprzedzonej  sporządzeniem  Protokołu  konieczności
wykonania tych robót.

6. Zakończenie  realizacji  przedmiotu  umowy  zostanie  potwierdzone  protokołem
odbioru końcowego.

§ 3. Termin realizacji
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

1.1. Rozpoczęcie: od Dnia zawarcia Umowy,
1.2. Przekazanie do Eksploatacji ciepłowni objętych umową (termin odbioru końcowego): 

- dla Ciepłowni C1 do dnia 30 maja 2023 roku 
- dla Ciepłowni C2 do dnia 30 września 2022 roku

1.3. Terminy  realizacji  poszczególnych  Etapów  Realizacji  Przedmiotu  Umowy  wynikają
z Harmonogramu  Realizacji  i Harmonogramu  Rzeczowo–Finansowego,  stanowiących
załączniki  do  Umowy.  Powołane  harmonogramy  zostaną  wykonane  zgodnie
z wytycznymi podanymi w załącznikach.

1.4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  uniemożliwiających  Wykonawcy  realizację
Przedmiotu  Umowy  w terminach  wynikających  z dokumentów  wymienionych  w ust.
1.3,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego
o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy
oraz wykonania Prac niezwłocznie po ich ustąpieniu (a w przypadku gdy przyczyna leży
po stronie Wykonawcy, także do jej  niezwłocznego usunięcia).  Realizacja powyższego
obowiązku  informacyjnego  nie  zwalnia  Wykonawcy  z odpowiedzialności
odszkodowawczej i nie uchyla powstałej z tytułu opóźnienia możliwości naliczania kar
umownych.

2. Zamawiający może zmienić  termin rozpoczęcia  Prac na Terenie  Prac.  O zmianie terminu
rozpoczęcia Prac na Terenie Prac Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej  30 Dni
przed  planowanym  terminem  ich  rozpoczęcia.  Strony  niezwłocznie  ustalą  wpływ  takiej
zmiany  na  Harmonogram  Realizacji,  datę  zakończenia  Prac,  o której  mowa  w ust.  1.3
powyżej oraz inne warunki realizacji Umowy.

3. Data  zakończenia  Prac,  o której  mowa  w ust.  1.3  powyżej,  ulegnie  zmianie  z przyczyn
leżących  po  stronie  Zamawiającego  w razie  nieterminowego  przekazania  Wykonawcy
Terenu  Prac  lub  przerw  w realizacji  Prac  z przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego
o okres  nie  dłuższy  niż  spowodowany  przez  Zamawiającego  okres  opóźnienia,  chyba  że
Strony  zgodnie  postanowią  inaczej.  w przypadkach  określonych  powyżej  Zamawiający,
wyznaczy nowe terminy wykonania Prac (przesunięte co najmniej o czas trwania przyczyny
leżącej  po  stronie  Zamawiającego),  co  zostanie  potwierdzone  w formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

§ 4. Wynagrodzenie umowne
1. Wynagrodzenie Umowne netto (bez podatku VAT) za należyte wykonanie przez Wykonawcę

całości Przedmiotu Umowy wynosi ……………….. PLN (słownie: ……………….., ……../100 PLN),
zgodnie z ceną netto podaną w Ofercie. Wynagrodzenie Umowne brutto, tj. wynagrodzenie
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netto powiększone o należny podatek VAT, wynosi ………………..,
z czego:
1.1. Wynagrodzenie  Umowne  netto  (bez  podatku  VAT)  za  należyte  wykonanie  przez

Wykonawcę  całości  Przedmiotu  Umowy w zakresie  Ciepłowni  C1 wynosi  ………………..
PLN  (słownie:  ………………..,  ………………../100  PLN),  zgodnie  z ceną  netto  podaną
w Ofercie.  Wynagrodzenie  Umowne  brutto,  tj.  wynagrodzenie  netto  powiększone
o należny podatek VAT, wynosi ……………….. .

1.2. Wynagrodzenie  Umowne  netto  (bez  podatku  VAT)  za  należyte  wykonanie  przez
Wykonawcę  całości  Przedmiotu  Umowy w zakresie  Ciepłowni  C2 wynosi  ………………..
PLN  (słownie:  ………………..,  ………………../100  PLN),  zgodnie  z ceną  netto  podaną
w Ofercie.  Wynagrodzenie  Umowne  brutto,  tj.  wynagrodzenie  netto  powiększone
o należny podatek VAT, wynosi ……………….. .

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 wraz z Wynagrodzeniem Umownym netto, o którym
mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będącemu podatnikiem VAT, podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskiego prawa podatkowego.

3. W  przypadku  Wykonawcy  zagranicznego  niebędącego  podatnikiem  VAT  według
obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie
rozliczona  z właściwym  urzędem  skarbowym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z przepisami
prawa polskiego.

4. Jeżeli  w wyniku realizacji  Umowy  powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na
podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie
rozliczona  z właściwym  urzędem  skarbowym  przez  Zamawiającego  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Wynagrodzenie  umowne  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania
zamówienia  i uwzględnia  zakres  czynności  i obowiązków  wynikających  wprost
z dokumentacji projektowej, STWiOR, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ oraz
uprawnień  wynikających  z gwarancji,  jak  również  wszelkie  koszty  w nich  nieujęte,  a bez
których  nie  można  wykonać  zamówienia  w zakresie  podanym  w opisie  przedmiotu
zamówienia, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami,  pozwoleniami  i uzgodnieniami,  sztuką  budowlaną  itp.  oraz  należny
podatek VAT. 

6. Wynagrodzenie  Umowne  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  w rozumieniu  art. 632
§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z  późn.
zm.),  obejmującym  wszystkie  Dostawy,  Usługi,  Roboty  Budowlane,  jakie  z technicznego,
technologicznego  i organizacyjnego  punktu  widzenia  są  konieczne  do  prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy i nie ulega zmianie, poza wyjątkami opisanymi w Umowie.

7. Jeśli Wykonawca nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
dostarczy Zamawiającemu, z dniem podpisania Umowy, a następnie do 10 stycznia każdego
kolejnego  roku  kalendarzowego,  aktualny  certyfikat  rezydencji  podatkowej  Wykonawcy
wystawiony przez właściwy organ w kraju siedziby Wykonawcy. Przez aktualny certyfikat
rezydencji  podatkowej  rozumie  się  certyfikat  rezydencji  w rozumieniu  przepisów
podatkowych obowiązujących  w Rzeczypospolitej  Polskiej,  umożliwiający  płatnikowi  jego
uwzględnienie przy poborze podatku. Jeżeli  certyfikat rezydencji  straci swoją aktualność,
w szczególności  z powodu  upływu  okresu  jego  ważności  lub  upływu  okresu  dwunastu
miesięcy  od  jego  wydania,  Wykonawca  przekazuje  aktualny  certyfikat  rezydencji  przed
dokonaniem odpowiedniej płatności (dotyczy podmiotów, których siedziba lub zarząd jest
poza terytorium RP, a także wykonujących umowę przez swój zagraniczny zakład w Polsce).
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8. Jeśli Wykonawca nie posiadający siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
prowadzi działalność poprzez położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zagraniczny
zakład,  przed  odbiorem  Etapu  Realizacji  dostarczy  Zamawiającemu  oryginał  certyfikatu
rezydencji  wraz  z pisemnym  oświadczeniem,  z którego  będzie  wynikać,  czy   należności
wynikające z Umowy  związane są z działalnością położonego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej  zagranicznego  zakładu.  Oświadczenie  winno  zawierać  dane  identyfikujące
podatnika    prowadzącego  działalność  poprzez  położony  na  terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer
identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.

9. Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła („withholding tax”)
w związku  z jakimikolwiek  płatnościami  na  rzecz  Wykonawcy  wynikającymi  z Umowy,
Zamawiający  potrąci  kwotę takiego podatku  z kwoty  Wynagrodzenia  Umownego,  na  co
Wykonawca wyraża zgodę i uiści taki podatek zgodnie z właściwymi przepisami polskiego
prawa  podatkowego.  w przypadku  braku  potrącenia  podatku  z kwoty  Wynagrodzenia
Umownego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu uiszczony przez Zamawiającego podatek
w terminie14 dni od dnia dokonania zapłaty podatku przez Zamawiającego. w przypadku
potrącenia przez Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć
Wykonawcy informację o potrąceniu tego podatku.

§ 5. Warunki płatności
1. Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie Umowne będzie płatne w ratach określonych zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Rozliczenie realizacji Umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową,

wystawionymi  przez  Wykonawcę  po  zrealizowaniu  zakresu  prac  wyszczególnionego
w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym dla danego Etapu Realizacji.

3. Podstawą wystawienia  każdej  faktury  będzie  podpisany  przez  przedstawicieli  obu  Stron
protokół  odbioru robót,  potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę Etapu Realizacji
bez Wad Limitujących, opisanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

4. Do każdej faktury Wykonawca dołączy kopię protokołu odbioru robót.
5. Faktury będą wystawiane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Walutą płatności

jest złoty (PLN).
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracj i  VAT podatku należnego z faktur,

które będą wystawiane na rzecz  Zamawiającego  w wyniku realizacj i Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że towar  który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu

Umowy pochodzi  z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności  świadczące o próbie
wyłudzenia  z budżetu  państwa  podatku  VAT  na  wcześniejszych  etapach  obrotu
gospodarczego,  poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego.

8. Faktury  będą  wystawiane  przez  Lidera  Konsorcjum,  tj.  …………………………………,  a zapłata
faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie
długu wynikającego z faktury względem wszystkich pozostałych uczestników Konsorcjum.
[postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum].

9. Zamawiający  ureguluje  należności  przelewem  w terminie  30  (trzydziestu)  Dni  od  Dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z właściwym, podpisanym przez Strony
protokołem o którym mowa w ust. 4 powyżej, przy czym za Dzień zapłaty ustala się Dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub
w Dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego Dnia Roboczego
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następującego po takim Dniu.
10. Przez prawidłowe wystawienie  faktury rozumie się  wystawienie  Zamawiającemu faktury

zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego
Oddziału dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer Umowy lub
symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed
wystawieniem faktury.

11. Fakturę  należy  wystawić  na:  ELEKTROCIEPŁOWNIA  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI  Sp.  z o.o.
ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712907556.

12. Fakturowanie  pomiędzy  Stronami  obowiązuje  w formie  papierowej.  Fakturowanie
pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi  oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.  Dz.U. 2020
poz. 1666 z późn. zm.) na wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni
ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu
wystawionych faktur, objętych przedmiotową Umową. 

13. W przypadku woli  Zamawiającego,  aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu
była  na  inny  adres,  niż  wskazany  powyżej,  powinien  on  pisemnie  powiadomić  o tym
wystawcę faktury (Wykonawcę) wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie
przez Zamawiającego pisma w pisanym wyżej trybie nie stanowi zmiany Umowy.

14. Należność  zostanie  uregulowana  przelewem  z rachunku  Zamawiającego  na  konto
Wykonawcy/Lidera  Konsorcjum  [postanowienie  to  ma  zastosowanie  w przypadku,  gdy
wykonawcą  jest  Konsorcjum]  wskazane  na  fakturze.  Zamawiający  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  błędne  podanie  przez  Wykonawcę  numeru  rachunku  bankowego
i związane z tym opóźnienia płatności.

15. Wykonawca  oświadcza,  że  rachunek  wskazany  na  fakturze  VAT  posiada/nie
posiada*rachunek  VAT  utworzony  do  tego  rachunku  rozliczeniowego  lub  imiennego
rachunku w SKOK prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

16. Wynagrodzenie może być zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(Dz.U. z 2021 poz. 685 )

17. Wystawienie faktury oraz faktury korygującej niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami  lub  Umową  spowoduje  opóźnienie  zapłaty  z winy  Wykonawcy.  Za  okres
powyższego  opóźnienia  Wykonawcy  nie  przysługują  odsetki.  Zamawiający  niezwłocznie
poinformuje Wykonawcę o wykryciu błędów w fakturze.

18. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez
Zamawiającego  wynikłe  z nieprzestrzegania  przez  Wykonawcę  prawa  podatkowego
w zakresie  VAT  w Polsce.  w przypadku  rozbieżności  w interpretacji  tych  przepisów  przez
organy  podatkowe,  mającej  wpływ  na  ustalenie  wysokości  zobowiązań  podatkowych,
Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu uzyskania indywidualnych
interpretacji  podatkowych  dla  Zamawiającego  i Wykonawcy  zgodnie  z ustawą  z dnia  29
sierpnia  1997  roku  –  Ordynacja  podatkowa  (t.j.  Dz.  U.  2020  poz.  1325  z późn.  zm.).
w ramach  współdziałania  Strony  zobowiązują  się  do  ustalenia  pełnego,  zgodnego
i rzeczywistego  stanu  faktycznego  będącego  podstawą  do  wystąpienia  o indywidualną
interpretację  podatkową  oraz  do  niezwłocznego  wzajemnego  informowania  się  
o wydanych interpretacjach.  Okres oczekiwania na interpretacje podatkowe nie stanowi
opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych Zamawiającego. w przypadku uzyskania
sprzecznych interpretacji podatkowych, Strony uzgodnią dalszy tok postępowania.
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19. Zamawiający  pokrywa  wszelkie  koszty  bankowe  swojego  banku  i koszty  instytucji
kredytujących Zamawiającego i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie.

20. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku zarówno w Polsce, jak i za
granicą, otrzymującego należności.

21. Każda ze Stron jest uprawniona do naliczenia drugiej Stronie Odsetek Ustawowych od kwot
opóźnionych płatności za okres od umownego terminu płatności do Dnia dokonania zapłaty.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonywania Umowy z najwyższą starannością  wynikającą z profesjonalnego charakteru
prowadzonej  działalności,  według  najnowszej  wiedzy  technicznej,  technologicznej
i organizacyjnej,  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa,  a w szczególności
Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy.

2. Niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o wszystkich  zdarzeniach  faktycznych  lub
prawnych  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  terminowe  i należyte  wykonanie
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonywania  czynności  prawnych  lub  faktycznych  wynikających  z udzielonych  mu
pełnomocnictw  z dochowaniem  najwyższej  staranności,  w tym  w szczególności  do
uprzedniego uzyskania  pozytywnej  opinii  Zamawiającego  dotyczącej  treści  dokumentów
składanych  w organach  administracji  w celu  realizacji  Przedmiotu  Umowy  oraz
niezwłocznego  dostarczania  ich  kopii  Zamawiającemu,  z zastrzeżeniem  że  uzyskanie
pozytywnej  opinii  Zamawiającego  nie  wyłącza  odpowiedzialności  Wykonawcy  z tytułu
uchybienia w realizacji czynności prawnych lub faktycznych wynikających z udzielonych mu
pełnomocnictw.

4. Niezwłocznego  przekazywania  Zamawiającemu  oryginałów  otrzymanych  decyzji
i postanowień administracyjnych, nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od
dnia ich otrzymania.

5. Sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  wykazu  urządzeń,  budynków,  budowli,
instalacji,  itp.  spełniających  definicję  środków  trwałych,  powstałych  w  wyniku  realizacji
zadania,  najpóźniej  do  dnia  komisyjnego  odbioru  przed  przekazaniem  do  eksploatacji
Ciepłowni, osobno dla Ciepłowni C-1 i C-2, z wyszczególnieniem poniesionych nakładów na
ich realizację. 

6. Nie  zatrudniania  (w  jakiejkolwiek  formie  prawnej,  w tym  w formie  umowy  o dzieło  lub
zlecenia)  pracowników  Zamawiającego.  Strony  ustalają  zakaz  zatrudniania  przez
Wykonawcę  oraz  jego  Podwykonawców  i Dalszych  Podwykonawców  pracowników
Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od podstawy i formy prawnej
w jakiej  zatrudnienie  miałoby  nastąpić.  Wykonawca zobowiązuje  się,  że  zapis  dotyczący
zakazu  zatrudniania  pracowników  Zamawiającego,  o których  mowa  w zdaniach
poprzedzających,  zostanie  wprowadzony  do  umów  zawieranych  przez  Wykonawcę
z Podwykonawcami i odpowiednio przez Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami.

7. Posiadania i utrzymywania w całym okresie realizacji  Umowy ubezpieczeń w zakresie i na
zasadach określonych w § 10 umowy.

8. Opracowania i przestrzegania Planu BiOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i przepisów
przeciwpożarowych.

9. Protokolarnego przejęcia Terenu Prac od Zamawiającego.
10. Zorganizowania Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo, terminowość
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i wysoką jakość realizacji Przedmiotu Umowy, przy uwzględnieniu że w czasie wykonywania
Prac  wystąpi  konieczność  współpracy  z pracownikami  Zamawiającego  oraz  innymi
podmiotami  realizującymi  zadania  na  terenie  Ciepłowni  Zamawiającego  na  podstawie
odrębnych umów.

11. Prowadzenia dziennika budowy, dziennika robót, dziennika montażu.
12. Ponoszenia  na  zasadach  ogólnych  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w mieniu

Zamawiającego  lub  dobrach  osób  trzecich,  powstałe  podczas  lub  w związku  z realizacją
Przedmiotu  Umowy,  z wyłączeniem  szkód  powstałych  z winy  umyślnej  lub  rażącego
niedbalstwa Zamawiającego.

13. Oznakowania  ubrań  roboczych  pracowników  znakiem  firmowym  (również  dotyczy
Podwykonawców  i Dalszych  Podwykonawców),  a w miejscu  wykonywania  Prac
umieszczenia tablicy z oznaczeniem firmy Wykonawcy.

14. Zabezpieczenia  Terenu  Prac,  przed  osobami  postronnymi,  w sposób  uzgodniony
z inspektorem nadzoru Zamawiającego.

15. Terminowego  usuwania  usterek,  awarii,  braków  lub  wad  ujawnionych  przed,  podczas
odbioru oraz w Okresie Gwarancji i Rękojmi.

16. Dopilnowania,  aby  w razie  wypadku przy  pracy  pracownika  Wykonawcy,  Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w zespole powypadkowym uczestniczył zawsze przedstawiciel
Zamawiającego,  pod  rygorem powiadomienia  Państwowej  Inspekcji  Pracy  o niezgodnym
z prawem postępowaniu zespołu powypadkowego.

17. Zapewnienia  bezpiecznych  i higienicznych  warunków  pracy  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami prawa.

18. Niezwłocznego zgłaszania konieczności wykonania ewentualnych czynności dodatkowych,
których nie  przewidziano w dokumentacji  Przedmiotu  Umowy,  a których  wykonanie  jest
niezbędne dla dalszego kontynuowania  prowadzonych Prac,  zastrzeżeniem,  że  czynności
dodatkowych  których  nie  przewidziano  w  dokumentacji  Przedmiotu  Umowy  nie  wolno
rozpocząć bez zgody Zamawiającego.

19. Zorganizowania na swój koszt zaplecza niezbędnego do należytego wykonania Prac.
20. Utrzymywania  Terenu  Prac  w stanie  wolnym  od  przeszkód  oraz  składowania

w wyznaczonych  miejscach  wszelkich  urządzeń  pomocniczych  i zbędnych  materiałów,
odpadów oraz zbędnych urządzeń prowizorycznych. Zapewnienia pojemników na odpady
i ich  posadowienia  w miejscach  wskazanych  przez  Zamawiającego,  respektując  zakaz
składowania odpadów luzem.

21. Zabezpieczenia urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
22. Prowadzenia  Prac  w sposób  niezanieczyszczający  środowisko  naturalne  oraz

zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U z 2021 poz. 779) oraz ustawą z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.
888),  za  wyjątkiem  złomu  powstałego  w związku  z wykonywaniem  Przedmiotu  Umowy,
który jest własnością Zamawiającego.

23. Ponoszenia  odpowiedzialności  za  pracowników  Wykonawcy,  Podwykonawcy  i Dalszego
Podwykonawcy  w zakresie  przestrzegania  przepisów  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,
przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska, w tym w szczególności przestrzegania
przekazanych Wykonawcy wymagań Zamawiającego zawartych w instrukcjach regulujących
powyższe zagadnienia.

24. Prowadzenia  Prac  w sposób  niestwarzający  zagrożeń  dla  pracowników  Zamawiającego  
lub  innych  podmiotów,  a w szczególności  biorących  udział  w procesach  remontowych,
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modernizacyjnych, inwestycyjnych i służb prowadzących eksploatację pozostałych urządzeń.
25. Prowadzenia  Prac  na  Terenie  Budowy  w godzinach  od  06:00  do  22:00  w Dni  Robocze,

z zastrzeżeniem,  że  Prace  mogą  być  prowadzone  również  w dni  wolne  od  pracy  oraz
w godzinach  od  22.00  do  06:00  wyłącznie  po  uprzednim  wyrażeniu  zgody  przez
przedstawiciela Zamawiającego.

26. Zapewnienia powierzania wykonywania Prac przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego
Podwykonawcę pracownikom wykwalifikowanym, posiadającym aktualne badania lekarskie
i spełniającym wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  Pracy i Polityki
Społecznej  z dnia  28  kwietnia  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania
kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  (Dz.  U.
z 2003 r. Nr 89 poz. 828).

27. Wyznaczania  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  i aktualne
zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji kierujących pracą zespołów.

28. Doprowadzenia na swój koszt po zakończeniu prac Terenu Prac do stanu nie gorszego niż
przed ich rozpoczęciem oraz zwrotu Terenu Prac uprzątniętego, wolnego od osób i rzeczy,
w stanie umożliwiającym bieżące prowadzenie działalności przez Zamawiającego.

29. Ustanowienia  przedstawicieli  do  podejmowania  decyzji  we  wszystkich  sprawach
dotyczących  wykonania  Prac  objętych  Umową,  w tym  kierownika  budowy.  Kierownik
budowy  oraz  przedstawiciele  Wykonawcy  zobowiązani  są  do  prowadzenia  w imieniu
Wykonawcy osobistego nadzoru nad budową Instalacji  oraz  do aktywnego uczestnictwa
w naradach, w tym naradach organizowanych przez Zamawiającego.

30. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej Przedmiotu Umowy.
31. Ponoszenia  wszelkich  kosztów  i ryzyka  związanego  ze  sprowadzeniem  Dostaw  na  Teren

Prac,  wraz  z ich  ubezpieczeniem,  transportem,  opłaceniem  wszelkich  podatków  i opłat
publiczno–prawnych,  w tym  realizacją  obowiązku  celnego  (wraz  z przeprowadzeniem
stosownych  formalności  celnych  i poniesienia  opłat  z nimi  związanych,  jak  również
zapłaty  ewentualnego  cła,  podatków  i wszystkich  innych  obciążeń)  oraz  dostarczania
Zamawiającemu,  wraz  z dostawą  na  Teren  Prac,  kompletnej  dokumentacji  związanej
z  odprawami  celnymi  Dostaw,  aby  udokumentować  pochodzenie  towaru  i dopełnienie
obowiązków celnych.

32. Zabezpieczenia Dostaw i ponoszenia za nie odpowiedzialności do momentu Przekazania do
Eksploatacji Ciepłowni.

33. Zapewnienia możliwości swobodnego i nieprzerwanego wykonania czynności odbiorowych
wykonywanych przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego.

34. Zapewnienia udziału  osób upoważnionych  przez  Wykonawcę w posiedzeniach komisjach
odbiorowych poszczególnych Etapów Realizacji oraz odbioru końcowego.

35. Zatrudniania  na  podstawie  stosunku  pracy  osób  wykonujących  czynności  związane
z budownictwem ogólnym, budownictwem specjalistycznym i inżynieryjnym, a także prace
montażowe i instalacyjne oraz zapewnienia, że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
będzie  zatrudniał  na  podstawie  umowy  o pracę  osoby  wykonujące  czynności  związane
z budownictwem ogólnym, budownictwem specjalistycznym i inżynieryjnym, a także prace
montażowe i instalacyjne.

36. Niezwłocznego  podejmowania  działań  naprawczych  mających  na  celu  usunięcie
zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń lub wątpliwości  dotyczących przestrzegania
przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, Podwykonawców lub innych
osób, przy pomocy których będzie świadczył Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane.

37. Zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której Strony

13



określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania
Umowy),  charakter  i cel  przetwarzania,  rodzaj  danych  osobowych  oraz  kategorie  osób,
których  dane  dotyczą,  obowiązki  i prawa Administratora,  w przypadku,  gdy  na  potrzeby
realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych
przetwarzanych  przez  Zamawiającego  jako  Administratora  Danych  lub  Podmiot
Przetwarzający  w rozumieniu  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)
2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

38. Dokonania zgłoszenia ewentualnych przeszkód lotniczych, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca
2002 roku – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970 ) i rozporządzeniami wydanymi na
mocy tejże ustawy.

39. Wykonawca, jego Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy mają obowiązek wstrzymania się
od  wykonywania  Prac  na  obiektach  Zamawiającego,  w przypadku  braku  możliwości  ich
wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do:
39.1. niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu  służbom  BHP  Zamawiającego  oraz

Przedstawicielowi Zamawiającego,
39.2. przerwania Prac,
39.3. dokonania  odpowiedniego  wpisu  w Dzienniku  Budowy  lub  Dzienniku  Prac  lub

przerwania polecenia na Prace.
40. Wstrzymania  wykonywania  Dostaw  lub  Prac  na  podstawie  pisemnego  polecenia

przekazanego  Wykonawcy  przez  Zamawiającego.  W  takim  przypadku  Wykonawca
w terminie  najpóźniej  do  7  Dni  Roboczych  od  chwili  otrzymania  polecenia  zawieszenia
wykonywania  Dostaw  lub  Prac  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  do  akceptacji
Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego
tytułu  wraz  z odpowiednią  dokumentacją  uzasadniającą  kalkulację  kosztów.  Prawo  do
zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania
Dostaw lub Prac przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania Dostaw lub
Prac w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących
na  terenie  Zamawiającego  przez  pracowników  Wykonawcy,  jego  Podwykonawcy  lub
Dalszych  Podwykonawców  lub  innych  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy.
w przypadku  wstrzymania  Prac  z przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  oprócz
zwrotu  uzasadnionych  i udokumentowanych  kosztów,  Wykonawcy  przysługuje  również
prawo do odpowiedniego przesunięcia terminów realizacji Umowy.

41. Opracowania  i przekazania  Zamawiającemu  wszelkich  wymaganych  prawem  instrukcji
eksploatacji  poszczególnych  urządzeń oraz  instalacji  technologicznych,  a także  Ciepłowni
sporządzonych w języku polskim.

42. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  i przeprowadzenie  w ramach
Przedmiotu  Umowy  szkolenia  personelu  Zamawiającego  w zakresie  niezbędnym  do
zapewnienia  bezpiecznego  i racjonalnego  prowadzenia  ruchu  i eksploatacji
wszystkich  instalacji  i urządzeń  przez  personel  Zamawiającego,  w tym  również
prac remontowych i konserwacyjnych.

43. Szkolenia  będą  odbywały  się  na  obiektach  Zamawiającego  a materiały  szkoleniowe  (w
postaci książkowej) będą przygotowane i prowadzone w języku polskim.

44. Przed  rozpoczęciem  szkolenia  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu do  zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres.

45. Na  2  miesiące  przed  rozpoczęciem  szkoleń  Wykonawca  sporządzi  i przekaże
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Zamawiającemu komplet materiałów szkoleniowych w formie kopii drukowanych i zapisów
na  nośniku  elektronicznym  (w  ilości  odpowiadającej  liczbie  pracowników
podlegających danemu szkoleniu – do uzgodnienia z Zamawiającym).

46. Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za
przebieg szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

47. Szkolenie teoretyczne odbędzie się przed Rozruchem instalacji i urządzeń.
48. W czasie  ruchu  próbnego  (po  szkoleniu  teoretycznym),  przeszkolony  personel

Zamawiającego  będzie  brał  udział  w pracach  rozruchowych  pod  nadzorem
Wykonawcy.

49. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  takiego  przeszkolenia  pracowników  wskazanych
przez  Zamawiającego,  aby  do  czasu  zakończenia  Ruchu  Próbnego  był  on
przygotowany  teoretycznie  i praktycznie  do  eksploatacji,  konserwacji  i drobnych
napraw  wszystkich  urządzeń,  instalacji  i wyposażenia  wchodzących  w zakres
Przedmiotu Umowy.

50. Szkolenia  w  zakresie  branży  elektrycznej,  AKPiA,  systemów  automatyki  komputerowej
będzie obejmowało obsługę całości instalacji, systemu sterowania kotła, jego podzespołów
i urządzeń wchodzących w skład instalacji. Po uzyskanym szkoleniu przeszkolony personel
otrzyma dostępy do urządzeń i systemów komputerowych w pełnym serwisowym dostępie
(tj. możliwość zmiany wszystkich parametrów). Szkolenie należy przeprowadzić na etapie
rozruchu instalacji na pracujących urządzeniach. Po wykonanym szkoleniu szkolący przekaże
przeszkolonemu  personelowi  klucze  licencyjne,  dostępy  do  systemu  i certyfikaty
potwierdzające  pełne  kompetencje  do  serwisowania  uruchamiania  i parametryzowania
wszystkich układów instalacji.

51. Określenia  wymaganych  przez  obowiązujące  przepisy  uprawnień  dla  pracowników
Zamawiającego  obsługujących  poszczególne  urządzenia  i  instalacje  technologiczne
zbudowanych Ciepłowni ( np. uprawnienia energetyczne Gr. 1, 2, 3).

52. Opracowania i przekazania harmonogramu wymaganych serwisów, przeglądów okresowych
oraz remontów urządzeń i instalacji technologicznych.

53. Dokonania rozruchu próbnego Ciepłowni przez minimum 72 godziny, sprawowania nadzoru
nad działaniem Ciepłowni przez okres 30 dni po dokonaniu rozruchu próbnego.

§ 7. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Protokolarnego przekazania Terenu Prac, w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od złożenia
wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Zamawiającego
ostatecznej  decyzji  o pozwoleniu  na  budowę  oraz  pozytywnie  zaopiniowanego  przez
Zamawiającego programu zapewnienia i kontroli jakości oraz programu organizacji robót.

2. Przekazania Terenu Budowy w stanie wolnym od odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 ) oraz innych
materiałów,  które  wymagają  specjalnego  traktowania  lub  pozwolenia  na  korzystanie,
przechowywanie lub utylizację.
W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy zidentyfikowano wystąpienie Ryzyka Terenu
Budowy,  z przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  koszty  ich
usunięcia obciążają Zamawiającego.

3. Zapewnienia Wykonawcy, na jego wniosek, na podstawie odrębnych umów zawartych przez
Strony,  w oparciu  o system  umów  obowiązujący  u  Zamawiającego,  odpłatnych:  dostaw
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energii  elektrycznej,  łącza  telefonicznego,  wody  i dostępu  do  kanalizacji,  w ilości
pokrywającej zapotrzebowanie Wykonawcy.

4. Udzielenia pełnomocnictw, na wniosek Wykonawcy, umożliwiających złożenie stosownych
wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.

5. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
6. Koordynacji prac z innymi podmiotami realizującymi zadania na terenie Ciepłowni.
7. Odbioru  wykonanych  robót  zgodnie  z wpisami  do  dziennika  budowy,  dziennika  robót,

dziennika montażu.
8. Przekazywania Wykonawcy informacji, wydawania decyzji, uzgodnień, odmowy akceptacji

albo  akceptacji  dokumentów  Wykonawcy  oraz  dokonania  czynności  odbiorowych
w terminach wskazanych w Umowie a w braku takich terminów, bez zbędnej zwłoki.

9. Ustanowienia  osób  upoważnionych  do  dokonywania  wpisów  do  dziennika  budowy,
dziennika  robót,  dziennika  montażu  oraz  zapewnienia  udziału  upoważnionych  osób
w posiedzeniach  komisjach  odbiorowych poszczególnych  Etapów Realizacji  oraz  Odbioru
Końcowego.

10. Wystawiania  pisemnych  poleceń  na  Prace  związane  z realizacją  Przedmiotu  Umowy,
leżących na styku z instalacjami technologicznymi eksploatowanymi przez Zamawiającego
w celu  umożliwienia  ich  prowadzenia  zgodnie  z obowiązującymi  u  Zamawiającego
instrukcjami i zasadami.

11. Udzielania Wykonawcy informacji  w sprawach związanych z realizacją  Umowy w zakresie
posiadanej  wiedzy,  z zastrzeżeniem,  że  powołany  obowiązek  nie  oznacza  obowiązku
wytworzenia  lub  pozyskania  informacji  ponad  będące  w aktualnym  posiadaniu
Zamawiającego.

12. Zapewnienia  niezbędnych  mediów  (w  tym  m.in.  gazu  ziemnego)  dla  potrzeb
technologicznych w celu przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu próbnego
oraz Pomiarów Gwarancyjnych.

13. Terminowej zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia Umownego.
14. Zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której Strony

określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania
Umowy),  charakter  i cel  przetwarzania,  rodzaj  danych  osobowych  oraz  kategorie  osób,
których  dane  dotyczą,  obowiązki  i prawa Administratora,  w przypadku,  gdy  na  potrzeby
realizacji  Umowy  wystąpi  konieczność  przetwarzania  przez  Zamawiającego  danych
osobowych  przetwarzanych  przez  Wykonawcę,  Podwykonawców  lub  Dalszych
Podwykonawców jako Administratorów Danych Osobowych jako Administratora Danych lub
Podmiot  Przetwarzający  w rozumieniu  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15. Przestrzegania wymagań BHP Wykonawcy oraz poleceń wydanych przez jego inspektorów
BHP na Terenie Prac.

§ 8. Zatrudnienie podwykonawców
1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców, których wskazał

w Ofercie i którzy zostali wymienieni w Załączniku nr 2 do Umowy (Lista Podwykonawców).
Podwykonawcy  ci  mogą  angażować  do  wykonania  Umowy  swoich  podwykonawców
(Dalszych Podwykonawców).
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2. Zaangażowanie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie są wymienieni
w Załączniku nr 2 do Umowy (Podwykonawcy) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  i aktualizacji  Załącznika nr  2  do
Umowy  (nie  wymaga  zawarcia  aneksu  do  Umowy).  Podwykonawcą/Dalszym
Podwykonawcą  nie  może  być  podmiot,  który  w okresie  3  lat  poprzedzających  zawarcie
Umowy  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zobowiązanie  wobec  Zamawiającego,
a w szczególności  podmiot,  który  naruszył  zasady  BHP  stosowane  na  obiekcie
Zamawiającego.

3. Na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcy/Dalsi  Podwykonawcy  muszą  wykazać  się
doświadczeniem  i odpowiednimi  zasobami  koniecznymi  do  realizacji  zleconych  im  Prac.
Dokumenty  potwierdzające  ich  doświadczenie  i/  lub  zasoby  zostaną  przekazane  przez
Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego. w szczególności, każdorazowo w przypadku
zastąpienia  dotychczasowego  Podwykonawcy,  którego  doświadczenie  i/lub  zasoby
gwarantowały  spełnienie  warunków  udziału  w postępowaniu  przetargowym  przez
Wykonawcę  i wybór  Oferty  Wykonawcy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków w takim samym zakresie przez nowe
podmioty.

4. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich
postanowień Umowy. w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do
swoich  umów  z Podwykonawcami  zapisów  dotyczących  przestrzegania  wymagań  BHP
i zasad  gospodarki  odpadami  Zamawiającego.  Ponadto  Wykonawca zobowiązany jest  do
wymagania  od  swoich  Podwykonawców,  aby  w  umowach  które  będą  oni  zawierać
z Dalszymi  Podwykonawcami  zawarte  zostały  zapisy  dotyczące  przestrzegania  wymagań
BHP i zasad gospodarki odpadami.

5. Nie  później  niż  na  3  dni  przed  przystąpieniem  przez  poszczególnych  Podwykonawców
/Dalszych  Podwykonawców  do  realizacji  Prac,  Wykonawca,  na  żądanie  Zamawiającego,
przekaże  przedstawicielowi  Zamawiającego  wyciągi  z umów  z Podwykonawcami  oraz
Dalszymi  Podwykonawcami  w zakresie  zleconych  Prac,  harmonogramów  realizacji,  oraz
stosowania  się  do  wymagań  BHP  i zasad  gospodarki  odpadami.  Obowiązek  ujawnienia
postanowień umownych, o których mowa wyżej nie dotyczy wysokości wynagrodzenia oraz
informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  których  ujawnienie  naraziłoby
Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę na szkodę.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niedokonywania  potrąceń  wierzytelności  własnej
z wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę za jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że
Podwykonawca złoży pisemne, pod rygorem nieważności oświadczenie o wyrażeniu zgody
na  dokonanie  potrącenia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzania  powyższego
zakazu  do  umów  zawieranych  przez  niego  z Podwykonawcami  i zobowiązania  swoich
Podwykonawców  do  jego  wprowadzenia  do  umów  zawieranych  z Dalszymi
Podwykonawcami.

8. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrącenia
uprawnia Zamawiającego wedle jego uznania do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz
Podwykonawcy  lub  Dalszego  Podwykonawcy  na  zasadach  określonych  poniżej,  lub  do
złożenia  przedmiotu  świadczenia  do  depozytu  sądowego,  jako  świadczenia  spornego
zgodnie z art. 467 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U.
2020 poz. 1740 z późn. zm.).

17



9. Wykonawca  oświadcza  nieodwołalnie,  iż  dokonanie  przez  Zamawiającego  płatności
bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy,  zwalnia  Zamawiającego  z obowiązku  zapłaty
odpowiedniej  części  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy,  pod  warunkiem  zachowania
zasad określonych powyżej.

§ 9. Gwarancja i rękojmia
1. Na  wykonany  Przedmiot  Umowy  niezależnie  od  przysługującej  Zamawiającemu  z mocy

prawa,  rękojmi  za  wady,  Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości.  Udzielenie  gwarancji
oznacza,  że  Wykonawca  gwarantuje,  że  Przedmiot  Umowy  zostanie  wykonany  zgodnie
z Umową,  będzie  kompletny,  wolny  od  wad,  będzie  osiągał  zakładane  rezultaty,  w tym
Gwarantowane Parametry  Techniczne oraz że  gwarantuje  prawidłową pracę Przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji  jakości na okres 36
(trzydziestu sześciu)miesięcy liczonych dla materiałów i zainstalowanych urządzeń, od daty
Przekazania do Eksploatacji (Podstawowy Okres Gwarancji).

3. Wykonawca  udziela  wydłużonej  gwarancji  jakości  (Wydłużony  Okres  Gwarancji)  na
wykonane  Roboty  budowlane  na  okres  60  (sześćdziesięciu)  miesięcy  liczonych  od  daty
Przekazania do Eksploatacji Ciepłowni.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji Jakości
i Rękojmi  na  własny  koszt  w terminie  technicznie  uzasadnionym,  jednak  nie  później  niż
określonym zgodnie z ust. 6.

5. Wszelkie  wady  ujawnione  w Podstawowym  Okresie  Gwarancji  będą  zgłaszane  przez
Zamawiającego do Wykonawcy elektronicznie i pisemnie na adres przez niego wskazany. Za
wystarczające dla prawidłowego powiadomienia o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia
na  adres  e-mail  wskazany  przez  Wykonawcę,  a następnie  potwierdzenie  przez
Zamawiającego  tego  zgłoszenia  na  piśmie.  Zamawiający  wraz  z przesłaniem  zgłoszenia
powiadomi telefonicznie Wykonawcę o przesłanym zgłoszeniu, przy czym dla ustalenia daty
i godziny zgłoszenia wiążąca jest data i godzina przesłania zgłoszenia drogą e-mailową.

6. Strony ustalają następujące terminy przystępowania do usuwania i terminy usuwania przez
Wykonawcę wad ujawnionych w Okresie Gwarancji i Rękojmi:
6.1. dla wad uniemożliwiających pracę Ciepłowni, Wykonawca przystąpi do usunięcia wady

nie później niż w terminie 8 godzin w sezonie grzewczym i 24 godziny poza  sezonem
grzewczym  od  zgłoszenia  wady  i usunie  ją  w terminie  nie  później  niż  16  godzin
w sezonie grzewczym i 48 godzin poza sezonem grzewczym, chyba że Strony uzgodnią
inny termin,

6.2. w  przypadku  wystąpienia  wady  uniemożliwiającej  osiągnięcie  któregokolwiek
z parametrów  technicznych  opisanych  w przekazanej  Wykonawcy  dokumentacji
projektowej,  Wykonawca przystąpi  do  usunięcia  wady nie  później  niż  w terminie  24
(dwudziestu czterech) godzin od zgłoszenia wady i usunie ją w terminie nie później niż
72  (siedemdziesięciu  dwóch)  godzin  od  zgłoszenia,  chyba  że  Strony  uzgodnią  inny
termin,

6.3. dla pozostałych wad Wykonawca przystąpi do usunięcia wady w terminie 3 (trzy) Dni
od  zgłoszenia  wady  (chyba  że  Zamawiający  wyznaczy  dłuższy  termin)  i usunie  ją
w terminie  30  (trzydzieści)  Dni  od  daty  zgłoszenia,  chyba  że  Strony  uzgodnią  inny
termin.

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wad lub nie usunie ich w terminach, o których
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mowa w ust. 6, Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania
naruszeń  i wyznaczeniu  dodatkowego  terminu usunięcia  Wad,  po  uprzednim pisemnym
poinformowaniu  o tym  Wykonawcy  i bez  upoważnienia  sądowego,  usunąć  tę  wadę
samodzielnie,  lub  zlecić  jej  usunięcie  osobie  trzeciej  na  koszt  i ryzyko  Wykonawcy(bez
konieczności  uzyskania  zgody  sądu).  w takim  przypadku  Wykonawca  zwróci
Zamawiającemu wszystkie koszty i wydatki poniesione z tego tytułu. Roszczenia, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Niezależnie
od prawa do zastępczego usunięcia Wad Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia
Wykonawcy kary umownej.

8. Warunkiem wykonania przez Wykonawcę zobowiązania usunięcia wady jest zapewnienie
Wykonawcy dostępu do Przedmiotu Umowy celem oceny i usunięcia  wady w terminach
określonych w ust. 6.

9. Zamawiający ma prawo w Okresie Gwarancji i Rękojmi przeprowadzać Pomiary Kontrolne
parametrów  technicznych  opisanych  w dokumentacji  projektowej.  Pomiary  Kontrolne
Zamawiający  przeprowadzi  na  swój  koszt.  w przeprowadzanych  Pomiarach  Kontrolnych
mogą na swój  koszt  uczestniczyć  przedstawiciele  Wykonawcy.  Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o zamiarze  przeprowadzenia  Pomiarów  Kontrolnych  z wyprzedzeniem  
co  najmniej  14  (czternaście)  Dni  Roboczych.  Jeżeli  wyniki  przeprowadzonych  przez
Zamawiającego  Pomiarów  Kontrolnych  nie  potwierdzą  osiągnięcia  Gwarantowanych
Parametrów Technicznych zastosowanie znajdą postanowienia odpowiednio ust. 11 lub 12
poniżej.

10. W  przypadku  wystąpienia  w Podstawowym  Okresie  Gwarancji  wad  uniemożliwiających
osiągnięcie przez Przedmiot Umowy Parametrów Technicznych opisanych w dokumentacji
technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 6
pkt  6.2.  Jeżeli  w tym  terminie  Wykonawca  nie  usunie  wad,  to  Zamawiający,  mając  na
uwadze propozycje i harmonogram napraw przedstawiony przez Wykonawcę (o ile zostanie
przedstawiony Zamawiającemu), wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie,
co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych. Po bezskutecznym
upływie tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia tych wad samodzielnie
lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na zasadach określonych w ust. 7 lub odstąpienia
od Umowy, na zasadach określonych w § 13 ust. 1 pkt 1.3.

11. W przypadku dokonywania w Okresie Gwarancji i Rękojmi napraw Przedmiotu Umowy lub
jego części z powodu zaistnienia Wad, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Okres
Gwarancji  i Rękojmi  odpowiednio  na  Przedmiot  Umowy  lub  jego  część  zostanie
każdorazowo przedłużony o czas równy okresowi od zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia,
jednakże  nie  dłużej  niż  72  (siedemdziesiąt  dwa)  miesiące  od  daty  Przekazania  do
Eksploatacji Instalacji.

12. Jeżeli  w wykonaniu  swoich  obowiązków  wynikających  z gwarancji  Wykonawca  wymienił
rzeczy  lub  elementy  Przedmiotu  Umowy,  Okres  Gwarancji  i Rękojmi  dla  tych  rzeczy  lub
elementów biegnie na nowo, jednakże nie dłużej niż 72 (siedemdziesiąt dwa) miesiące od
daty Przekazania do Eksploatacji Instalacji.

13. Okres  odpowiedzialności  Wykonawcy  z tytułu  Rękojmi  za  wady  pokrywa  się
z Podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. W przypadku
dokonywania  napraw,  wymiany  urządzeń  lub  wyposażenia  w ramach  zobowiązań
gwarancyjnych i przedłużeniu w związku z tym Okresu Gwarancji, okres odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi podlegać będzie odpowiedniemu przedłużeniu.
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14. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień
wynikających z gwarancji.

15. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wady  fizyczne  spowodowane  działaniami
Zamawiającego lub osób trzecich, za których Wykonawca nie odpowiada oraz powstałe na
skutek siły wyższej.

16. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o dokonywanych wyłączeniach
Ciepłowni  w celu umożliwienia dokonania przeglądu Instalacji  i wykonania ewentualnych
napraw.

17. Wykonawca będzie prowadził książkę gwarancyjną, w której odnotowywane będą wszystkie
zdarzenia  związane  z wykonywaniem  gwarancji.  Książka  gwarancyjna  przechowywana
będzie u Zmawiającego. Wadę lub usterkę uważać się będzie za usuniętą po dokonaniu
przez Wykonawcę stosownego wpisu w Książce gwarancyjnej z tym zastrzeżeniem, że dla
skuteczności wpisu wymagane jest potwierdzenie przez Zamawiającego, że Instalacja jest
w gotowości  ruchowej.  Zakończenie  Okresu  Gwarancji  i Rękojmi  zostanie  potwierdzone
przez  Zamawiającego  poświadczeniem  wypełnienia  gwarancji  po  usunięciu  wszystkich
zgłoszonych wad i usterek oraz po przekazaniu przez Wykonawcę książki gwarancyjnej.

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady
także  po  upływie  Okresu  Gwarancji  i Rękojmi,  jeżeli  przed  upływem  Okresu  Gwarancji
i Rękojmi wada została zgłoszona Wykonawcy.

19. W przypadku gdy okres gwarancji  lub rękojmi  na materiały  i urządzenia udzielony przez
producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanych powyżej, to w stosunku
do  takich  materiałów  i urządzeń  Okres  Gwarancji  i Rękojmi  będzie  równy  okresowi
gwarancji lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów i urządzeń.

20. Niezależnie  od  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji  jakości,  Ciepłownie  objęte  są
Rękojmią za wady. Działając na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
– Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) Strony postanawiają, że uprawnienia
Zamawiającego z tytułu rękojmi obejmują uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji,
określone w niniejszej Umowie, w tym m.in. do żądania usunięcia stwierdzonych Wad lub
wymiany wadliwych rzeczy na nowe wolne od Wad, a w przypadku niezrealizowania przez
Wykonawcę obowiązku usunięcia lub naprawy Wady, do zlecenia tego osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sądu powszechnego. Strony uzgadniają, iż
modyfikują  rękojmię  w ten  sposób,  iż  Zamawiający  w ramach  rękojmi  nie  będzie
uprawniony do żądania obniżenia Wynagrodzenia Umownego lub odstąpienia od Umowy,
z zastrzeżeniem  uprawnienia  Zamawiającego  do  odstąpienia  od  Umowy  w przypadku
nieosiągnięcia Parametrów Technicznych określonych w Dokumentacji Projektowej.

§ 10. Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymania w mocy przez cały okres realizacji

Umowy  polisy  lub  polis  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  OC  związanej
z wykonywaną  działalnością,  w tym  działalnością  w zakresie  wykonywania  przedmiotu
niniejszej Umowy. Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

2. Ubezpieczenie będzie obejmowało zakresem odpowiedzialność za szkody:
2.1. wynikłe  z czynów  niedozwolonych  oraz  z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania zobowiązania,
2.2. rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe,
2.3. spowodowane rażącym niedbalstwem,
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2.4. wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy,
2.5. polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska,
2.6. wyrządzone  przez  podwykonawców,  dalszych  podwykonawców,  dostawców,

poddostawców  oraz  inne  podmioty  zaangażowane  w realizację  Umowy  (o  ile
wykonawca w związku z realizacją Umowy powierzy im część Prac/Usług),

2.7. spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych,
2.8. wyrządzone w mieniu będącym przedmiotem czynności, Prac lub Usług,
2.9. powstałe  na  skutek  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  utraty  mienia  przyjętego  na

przechowanie,  będącego  w pieczy  lub  pod  nadzorem  ubezpieczonych,  w tym  także
szkody  powstałe  wskutek  obróbki,  czyszczenia,  naprawy,  demontażu,  montażu,
zabudowy, transportu i tym podobnych prac,

2.10. wyrządzone  w związku  z użytkowaniem  pojazdów  mechanicznych,  samobieżnych
maszyn  budowlanych  i innych  pojazdów,  w zakresie,  w jakim  nie  podlegają  one
obowiązkowemu  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy  pojazdów
mechanicznych,

2.11. powstałe w instalacjach i urządzeniach podziemnych,
2.12. spowodowane  pracami  wyburzeniowymi/  rozbiórkowymi/  zastosowaniem  młotów

pneumatycznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu, nie
dopuszcza  się  postanowień  klauzuli  promienia  w zakresie  nie  dotyczącym  użycia
środków wybuchowych,

2.13. wynikłe  z wadliwego  wykonania  czynności,  Prac  lub  Usług,  spowodowane  przez
wypadki  ubezpieczeniowe  powstałe  po  przekazaniu  odbiorcy  przedmiotu  tych
czynności, Prac lub Usług,

2.14. wynikające z wadliwości produktu dostarczonego w ramach umowy (OC za produkt –
jeśli Umowa przewiduje realizację Dostaw),

2.15. powstałe w wyniku Prac załadunkowych lub rozładunkowych.
3. Suma ubezpieczenia OC powinna wynosić nie mniej niż 10 000 000,00 PLN. W przypadku

polisy OC na sumę gwarancyjną określoną w innej walucie niż wskazana powyżej, spełnienie
ww. limitu będzie oceniane wg kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP na dzień
zawarcia Umowy.

4. Polisa  ubezpieczeniowa  musi  obejmować  swoim  zakresem  kwotę  i pełen  okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego zadania.
Suma  ubezpieczenia  w zakresie  robót  winna  być  ustalona  w wysokości  wynagrodzenia
wynikającego  z niniejszej  umowy,  natomiast  w przypadku  urządzeń  budowy,  sprzętu
transportowego  i innego  sprzętu  zgromadzonego  przez  Wykonawcę,  niezbędnego  do
wykonywania robót, w wysokości kwoty niezbędnej do jego zastąpienia.

5. Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  Wykonawca  nie  będzie  w stanie  przedstawić
ważnych polis ubezpieczeniowych lub dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych, to
Zamawiający  może  wstrzymać  wykonywanie  robót  ze  skutkiem  natychmiastowym  lub
zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe
z kwot należnych Wykonawcy. Skutki wstrzymania robot obciążą wyłącznie Wykonawcę.

6. Wykonawca nie będzie uwzględniał kosztów ubezpieczenia w cenie za realizację Przedmiotu
Umowy.

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca  oświadcza,  że  najpóźniej  w dniu  zawarcia  Umowy  wniesie  zabezpieczenie
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należytego  wykonania  Umowy,  zwane  dalej  „Zabezpieczeniem”,  w wysokości  5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
określonych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

3. Zabezpieczenie  służy  do  pokrycia  roszczeń  Zamawiającego  z tytułu  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  Umowy  przez  Wykonawcę  oraz  do  pokrycia  roszczeń  z tytułu
Gwarancji  i Rękojmi  za  wady  przedmiotu  Umowy,  a także  do  zwrotu  innych  kosztów
poniesionych  przez  Zamawiającego,  które  zgodnie  z Umową  obciążają  Wykonawcę  oraz
z tytułu naliczonych kar umownych, jak również odszkodowań, bez potrzeby uzyskiwania
zgody Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie zapłaci tych zobowiązań w terminie

4. Jeżeli  formą  Zabezpieczenia  jest  gwarancja  bankowa  lub  gwarancja  ubezpieczeniowa,
Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  będzie  ona  gwarancją  nieodwołalną  i bezwarunkową,
płatną  na  pierwsze  żądanie.  Zabezpieczenie  w formie  gwarancji  bankowej  lub
ubezpieczeniowej  będzie  sporządzone  i będzie  interpretowane  zgodnie  z prawem
obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie gwarancji
bankowej  lub  ubezpieczeniowej  będą  rozstrzygane  przez  sąd  powszechny  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego.

5. Gwarancja  bankowa  musi  być  wystawiona  przez  inny  bank  niż  Powszechna  Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6. Gwarancja  ubezpieczeniowa  musi  być  wystawiona  przez  Towarzystwo  Ubezpieczeń
zweryfikowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie.

7. Zabezpieczenie  w formie  niepieniężnej  musi  być  złożone  w oryginale  w siedzibie
Zamawiającego.

8. Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  powinno  być  dokonane  przelewem  na  rachunek
bankowy Zamawiającego nr 62 1020 3352 0000 1302 0271 4434 z adnotacją:  „Budowa
nowych źródeł ciepła dla Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.”.

9. Za  termin  wniesienia  Zabezpieczenia  w pieniądzu  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku
bankowego Zamawiającego.

10. W przypadku,  gdy  Wykonawca  wniesie  Zabezpieczenie  w pieniądzu,  Zamawiający
zobowiązuje  się  do  zwrotu  Zabezpieczenia  wraz  z odsetkami  wynikającymi  z umowy
rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszonego  o koszt
prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek
bankowy Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 11.

11. Jeżeli,  z uwagi  na  przedłużenie  terminu  realizacji  Umowy,  niezależnie  od  przyczyn  tego
przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub
w poręczeniach  wygasłoby  przed  upływem  przedłużonego  terminu  realizacji  Umowy,
Wykonawca na co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawi
Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaci odpowiednie
Zabezpieczenie w formie pieniądza.

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego
z Zabezpieczenia  wszelkich  należności  powstałych  w wyniku  niewykonania  lub
nienależytego wykonania Umowy.

13. Zabezpieczenie będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami:
13.1. 100% wysokości Zabezpieczenia będzie ważne od dnia wniesienia zabezpieczenia,
13.2. 70%  wysokości  Zabezpieczenia  (pomniejszone  o ewentualne  wypłaty  roszczeń)

Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania obu
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Ciepłowni do eksploatacji,
13.3. 30% wysokości Zabezpieczenia pozostanie do daty zakończenia Okresu Rękojmi, o ile

Zabezpieczenie  nie  zostanie  zaliczone  na  poczet  prawnie  uzasadnionych  roszczeń
Zamawiającego.  Zabezpieczenie  tego  okresu  (pomniejszone  o ewentualne  wypłaty
roszczeń)  Zamawiający  zwróci  na  pisemny wniosek  Wykonawcy najpóźniej  w 15-tym
dniu po upływie Okresu Rękojmi.

14. W przypadku wnoszenia przez  Wykonawcę Zabezpieczenia  w formie gwarancji  bankowej
lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie to może być wniesione w formie 1 (jednej) gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej,  bądź też w formie odrębnych gwarancji  bankowych lub
ubezpieczeniowych, jak niżej:
14.1. gwarancji  bankowej lub ubezpieczeniowej na okres realizacji  prac w wysokości 5 %

Wynagrodzenia umownego, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do 30 dni od
dnia podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego prac,

14.2. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres Gwarancji i rękojmi, w wysokości
1% Wynagrodzenia umownego z terminem obowiązywania nie krótszym niż 30 dni po
upływie okresu Gwarancji i rękojmi.

15. Gwarancja  bankowa  lub  ubezpieczeniowa  na  okres  realizacji  Prac  (pomniejszona
o ewentualne  wypłaty  roszczeń),  w przypadku  nieskorzystania  z niej  zostanie  zwrócona
Wykonawcy  po  podpisaniu  protokołu  finansowego  odbioru  końcowego  prac  oraz
przedłożeniu  przez  Wykonawcę  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej  na  okres
Gwarancji i rękojmi.

16. Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  Zamawiającemu  Zabezpieczenia  na  okres  Gwarancji
i rękojmi,  Zamawiający  ma  prawo  do  skorzystania  z posiadanej  gwarancji  bankowej  lub
ubezpieczeniowej  do  wysokości  1%  Wynagrodzenia  umownego  i zatrzymania  uzyskanej
kwoty, jako zabezpieczenia zastępczego do czasu złożenia takiego Zabezpieczenia lub do
czasu zakończenia okresu Gwarancji i rękojmi z doliczeniem 30-tu dni. Zamawiający zwróci
Wykonawcy  kwotę  zabezpieczenia  zastępczego  pomniejszoną  o kwoty  wypłat  z tego
Zabezpieczenia.  Zamawiający  może  także  potrącić  kwotę  należnego  Zabezpieczenia
z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

17. Wykonawca  uzyska  i dostarczy  gwarancję  bankową  lub  ubezpieczeniową  stanowiącą
Zabezpieczenie na okres Gwarancji i rękojmi najpóźniej w ciągu 10 dni od daty podpisania
protokołu finansowego odbioru końcowego prac.

18. Niewykorzystane Zabezpieczenie będzie zwrócone po ewentualnym pomniejszeniu o kwoty
wypłaconych roszczeń. Wykonawca, w zależności od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie,
pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem Zabezpieczenia) dokładny adres lub numer
rachunku  bankowego,  na  który  Zamawiający  powinien  dokonać  zwrotu  Zabezpieczenia.
w przypadku  braku  informacji  pisemnej,  o której  mowa  wyżej,  Zamawiający  zwróci
Zabezpieczenie  w oparciu  o posiadane  informacje  i dotychczasowe  dane  Wykonawcy  (w
takim  przypadku  Zamawiający  nie  odpowiada  za  aktualność  posiadanych  danych
dotyczących  Wykonawcy).  Jeżeli  Zabezpieczenie  zostanie  wniesione  w pieniądzu
Zamawiający  zwróci  je  w kwocie  nominalnej  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  pod
warunkiem nieskorzystania z niego.

19. Zabezpieczenie  będzie  podlegało  prawu  polskiemu  oraz  będzie  ważne  niezależnie  od
istnienia  stosunku  zobowiązaniowego  lub  skutków  Umowy,  a spory  z niego  wynikłe  lub
dotyczące  Zabezpieczenia  będą  podlegały  wyłącznej  jurysdykcji  polskich  sądów
powszechnych. 

20. W przypadku  przedłużenia  terminu  wykonywania  przedmiotu  Umowy  ponad  termin

23



ważności  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej  stanowiącej  Zabezpieczenie,
Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu zawierającego
przedłużenie  terminu  ważności  Zabezpieczenia  na  okres  do  planowanego  terminu
zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy lub jest zobowiązany do wniesienia nowego
Zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu
Umowy,  zgodnego  z określonymi  w Umowie  wymaganiami  dotyczącymi  Zabezpieczenia.
Nowe Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 15 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca poniesie koszty
uzyskania Zabezpieczenia. w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia
w terminie  wskazanym  powyżej,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wypłacenia
środków  z posiadanego  Zabezpieczenia  i zatrzymania  uzyskanych  środków,  jako
Zabezpieczenia w pieniądzu.

21. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  w częściach  przez  poszczególnych  członków
Konsorcjum  tak,  że  suma  wniesionych  zabezpieczeń  pokryje  100%  wymaganej  kwoty
Zabezpieczenia.

22. Wszelkie gwarancje wynikające z umowy mogą zostać przeniesione przez Zamawiającego
na  rzecz  Powszechnej  Kasy  Oszczędności  Bank  Polski  Spółka  Akcyjna  z siedzibą
w Warszawie.

§ 12. Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu

następujące kary umowne:
1.1. W przypadku niedotrzymania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ustalonego  

w Umowie § 3 ust.1. pkt 1.2 terminu przekazania do eksploatacji Ciepłowni, Wykonawca
zapłaci  karę umowną w wysokości  0,05% Wynagrodzenia umownego netto,  za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.

1.2. W przypadku gdy Wykonawca, w Okresie Gwarancji, nie dotrzyma, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, ustalonego na podstawie zapisu §9 ust. 6 terminu skutecznego
usunięcia wady, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5 tys. zł za
każdy zakończony dzień opóźnienia w usunięciu każdej zgłoszonej wady.

1.3. W przypadku gdy Wykonawca, w Okresie Gwarancji, nie dotrzyma, z przyczyn leżących
po  stronie  Wykonawcy,  terminu  przystąpienia  do  usunięcia  wady,  Zamawiający  ma
prawo  naliczyć  karę  umowną  w wysokości  3  tyś.  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę
opóźnienia.

1.4. W przypadku gdy Wykonawca, w Okresie Gwarancji, nie dotrzyma, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, uzgodnionego z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac
serwisowych, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości  3 tyś. zł  za
każdy przypadek nie przeprowadzenia prac w terminie.

1.5. W przypadku  gdy  wykonane  pomiary Parametrów  Technicznych  przedmiotu  Umowy
nie  wykażą  osiągnięcia  przez  przedmiot  Umowy  parametrów  określonych
w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wówczas:
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Wyszczególnienie Parametru
Technicznego Jednostka Wartość kary

Wartość graniczna naliczania kar
umownych

Maksymalna moc cieplna
w wodzie gorącej MW 100 000,00 każde pełne zmniejszenie 

o 0,1 MW

Sprawność % 140 000,00 każde pełne zmniejszenie
sprawności o 0,1 p.p.

1.6. Z  tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie  Zamawiającego –
w wysokości 20 % Wynagrodzenia umownego netto.

2. Roszczenia  z tytułu  kar  umownych,  odszkodowania  jak  i innych  należności  wynikających
z Umowy  będą  pokrywane  w pierwszej  kolejności  z Wynagrodzenia  Umownego,
a następnie  z zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  na  co  Wykonawca  wyraża
nieodwołalną zgodę.

3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, wynikających ze wszystkich
tytułów przewidzianych  Umową,  nie  może  przekroczyć  30% Wynagrodzenia  Umownego
netto.

4. Łączna  suma  kar  umownych  naliczonych  Wykonawcy  z tytułu  przekroczenia  terminu
Przekazania  do Eksploatacji nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Umownego netto.
Ograniczenie  to  nie  dotyczy  kar  za  opóźnienie  w usuwaniu  wad ujawnionych  w Okresie
Gwarancji i Rękojmi.

5. Łączna suma kar umownych z tytułu niedotrzymania Parametrów Technicznych nie może
przekroczyć 15% Wynagrodzenia Umownego netto.

6. Zapłata kar umownych za niedotrzymanie przez Ciepłownię Parametrów Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązków usuwania wady.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  naliczenia  kar  umownych  z tytułu  naruszenia
obowiązujących pracowników Wykonawcy,  pracowników Podwykonawców i pracowników
Dalszych  Podwykonawców  przepisów  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  przepisów
przeciwpożarowych  oraz  ochrony  środowiska  na  terenie  Zamawiającego,  zgodnie
z Taryfikatorem Kar BHP.

8. W  sytuacji,  gdy  wystąpiła  podstawa  naliczenia  przez  Zamawiającego  kary  umownej,
Wykonawca  będzie  uprawniony  do  wystąpienia  do  Zamawiającego  z wnioskiem
o miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku
Wykonawcy w szczególności w sytuacji, gdy na skutek nienależytego wykonania Umowy nie
poniósł żadnej szkody, Nie pozbawia to Wykonawcy prawa do dochodzenia miarkowania
kary umownej na drodze sądowej.

9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż przedmiotowe kary umowne, o których
mowa  powyżej  podlegają  sumowaniu,  a nadto  Zamawiający  uprawniony  jest  do
jednoczesnego naliczenia zarówno kary umownej za odstąpienie od Umowy, jak i  innych
należnych kar, w tym kar za opóźnienie, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

10. Strony postanawiają, iż przyjmują domniemanie, że każde niedochowanie terminu realizacji
Prac, stanowi opóźnienie Wykonawcy.
Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  (na  zasadach  ogólnych  )  odszkodowania
uzupełniającego, w tym utraconych przychodów, przewyższającego zastrzeżone w Umowie
kary umowne.
Członkowie  Konsorcjum  są  solidarnie  odpowiedzialni  względem  Zamawiającego  z tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z Umowy  oraz
z tytułu czynów niedozwolonych pozostających w związku z jej wykonaniem.
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§13. Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy
1. Niezależnie  od  podstaw  do  odstąpienia  od  Umowy  wynikających  z przepisów  prawa,

Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym z chwilą doręczenia
Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu, w całości lub w części (według swojego wyboru)
w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymał realizację Przedmiotu Umowy przez

okres  dłuższy  niż  30  (trzydzieści)  Dni  i pomimo  pisemnego  wezwania  ze  strony
Zamawiającego, nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy.

1.2. Wykonawca  nie  wykonuje  zobowiązań  wynikających  z Umowy  lub  wykonuje  je
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, nie podjął  się
należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz nie usunął skutków
niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

1.3. Wykonawca  nie  dokonał  napraw  i modyfikacji  mających  na  celu  osiągnięcie  przez
Przedmiot  Umowy  Parametrów  Technicznych  określonych  w dostarczonej  przez
Zamawiającego dokumentacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

1.4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył realizację Przedmiotu Umowy w całości lub
części  osobom  trzecim  bez  uprzedniego  powiadomienia  i pisemnej  zgody
Zamawiającego.

1.5. Wykonawca dokonał przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.

1.6. Wykonawca  opóźnia  się  z rozpoczęciem lub  wykonaniem Prac  i pomimo  pisemnego
wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego lub terminowego wykonywania
Umowy  bądź  określającego  ostateczny  termin  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  nie
wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który uzasadnia przypuszczenie, że nie wykona
Umowy  w ustalonym  terminie,  w szczególności  gdy  opóźnienie  Wykonawcy
w wykonaniu Etapu Realizacji przekracza 30 (trzydzieści) Dni.

1.7. Wykonawca nie przystąpił  do usuwania wad limitujących poprawną pracę Ciepłowni
w wyznaczonym terminie lub wady lub usterki nie nadają się do usunięcia.

1.8. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne i pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy,
nadal nie zaprzestaje tych naruszeń lub zaniedbań.

1.9. Osiągnięcia limitu kar umownych wynoszących 30% Wynagrodzenia Umownego netto,
o których mowa w § 12 ust.3 Umowy.

1.10.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia
Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Niezależnie  od  podstaw  do  odstąpienia  od  Umowy  wynikających  z przepisów  prawa,
Zamawiający  może  także  odstąpić  od  Umowy  w całości  lub  w części  w następujących
przypadkach:
2.1. Wykonawca  stał  się  niewypłacalny  lub  wobec  Wykonawcy  zostało  wszczęte

postępowanie likwidacyjne.
2.2. Złożono  wniosek  o wszczęcie  postępowania  restrukturyzacyjnego  Wykonawcy,  a taki

wniosek  nie  zostanie  wycofany  albo  wniosek  taki  nie  zostanie  oddalony  lub
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postępowanie nie zostanie skutecznie zawieszone w terminie 30 (trzydziestu) Dni  od
daty jego wniesienia;

2.3. Zamawiający powziął informację o prawomocnym skazaniu za przestępstwa określone
w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP (z wyłączeniem okoliczności wskazanych w art. 393 ust. 4
Ustawy) urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, na
etapie postępowania zakupowego lub trakcie realizacji Umowy.

2.4. Zamawiający  powziął  informację  o toczącym  się  postępowaniu  przed  organem
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu
wyłudzenie VAT. Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci
się  do Wykonawcy o przedłożenie  w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji,
wyjaśnień  lub  dokumentów,  a Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  żądane
informacje,  wyjaśnienia  i dokumenty  w wyznaczonym  terminie.  
W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) Dni liczonych
od Dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień i dokumentów od Wykonawcy
lub  odmowy  Wykonawcy  złożenia  informacji,  wyjaśnień  i dokumentów,  lub
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na
złożenie informacji, wyjaśnień i dokumentów.

3. W  przypadku,  gdy  Wykonawcą  jest  Konsorcjum,  przesłanki  opisane  w ust.  1  lub  2  są
spełnione,  jeżeli  odnoszą  się  do  co  najmniej  jednego  podmiotu  wchodzącego  w skład
Konsorcjum.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części,
4.1. Gdy  Zamawiający  pozostaje  w opóźnieniu  z wypłatą  Wykonawcy  należnej  części

wymagalnego  Wynagrodzenia  Umownego  o więcej  niż  60  dni  i nie  dokonał  zapłaty
pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy wyznaczającego mu dodatkowy
termin do zapłaty nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni.

4.2. Zamawiający  stanie  się  niewypłacalny  lub  wobec  Zamawiającego  zostało  wszczęte
postępowanie likwidacyjne.

5. Jeżeli inne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, odstąpienie od Umowy musi mieć
formę pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie w terminie 60 (sześćdziesiąt) Dni
od  dnia  uzyskania  informacji  o podstawie  do  odstąpienia,  nie  później  jednak  niż  18
(osiemnaście) miesięcy po umownym terminie wykonania Przedmiotu Umowy – podpisania
Protokołu  Odbioru  Końcowego.  Odstąpienie  wywołuje  skutek  od  Dnia  doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu.

6. W  przypadku  odstąpienia  z powodu,  o którym  mowa  w ust.  1  pkt  1.5.,  termin  do
odstąpienia od Umowy wynosi 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia uzyskania przez Stronę
odstępującą  od  Umowy  informacji  o podstawie  do  odstąpienia,  nie  później  niż  jeden
miesiąc po upływie Podstawowego Okresu Gwarancji.

7. 7. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w całości, Wykonawca niezależnie od zapłaty kar
umownych zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie poniesione koszty realizacji
Przedmiotu Umowy oraz do niezwłocznego usunięcia z terenu Zamawiającego Przedmiotu
Umowy (wszystkich jego elementów), jak również wszystkich osób, urządzeń, materiałów
i sprzętu należących do Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, chyba że
Strony uzgodnią inaczej.

8. Jeżeli  Zamawiający  odstąpi  od  Umowy w części,  to  Zamawiający  dokona  odbioru  części
Przedmiotu Umowy, która została wykonana zgodnie z Umową i w takim przypadku zapłaci
Wykonawcy  rzeczywistą  wartość  odebranych  Dostaw,  Usług  i Robót  Budowlanych
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zrealizowanych  do  Dnia  odstąpienia  Umowy,  chyba że  Zamawiający  uzna,  że  częściowe
wykonanie Przedmiotu Umowy nie ma dla Zamawiającego znaczenia.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,  Zamawiający  niezależnie  od  realizacji  prawa  naliczenia  Wykonawcy  kary
umownej, decydując o wykonaniu Przedmiotu Umowy w całości lub w części we własnym
zakresie lub zatrudnieniu osoby trzeciej do Wykonania Umowy w całości lub w części (do
czego jest uprawniony bez konieczności uzyskiwania zgody sądu), ustali udokumentowany
koszt  wykonawstwa  zastępczego  (Koszty  Zakończenia  Umowy).  Jeśli  suma  Kosztów
Zakończenia Umowy i łączna kwota zapłacona już Wykonawcy należna mu stosownie do
postanowień  Umowy  przekracza  kwotę  Wynagrodzenia  Umownego,  Zamawiający
powiadomi  o tym  Wykonawcę,  a Wykonawca,  po  otrzymaniu  pisemnego  żądania
Zamawiającego,  zapłaci  mu  w kwotę  różnicy  między  sumą  Kosztów  Zakończenia
Umowy a łączną kwotą zapłaconą już Wykonawcy należna mu stosownie do postanowień 
Umowy w terminie trzydziestu 30 (trzydzieści) dni.

10. Jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy stosownie do postanowień ust. 4, Wykonawca będzie
upoważniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  umownego  za  prace  odebrane  przez
Zamawiającego  bez  zastrzeżeń  jako  wykonane  zgodnie  z Umową  do  Dnia  złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Strony sporządzą niezwłocznie, nie później
jednak  niż  w terminie  20  (dwudziestu)  Dni  Roboczych  od  daty  odstąpienia,  protokół
z inwentaryzacji  wykonanych,  a niezapłaconych  Prac  oraz  określą  zasady  przekazania
Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, które zostaną wykorzystane przez Zamawiającego do
dokończenia  wykonania  Przedmiotu  Umowy  we  własnym  zakresie.  Protokół  będzie
stanowić  podstawę  ostatecznego  rozliczenia  Umowy,  przy  czym  Wykonawcy  należy  się
wynagrodzenie  wyłącznie  za  część  Przedmiotu  Umowy,  która  zgodnie  ze  sporządzonym
protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.

12. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym w Umowie
na część Przedmiotu Umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

13. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli  zachodzi  co najmniej  jedna z następujących
okoliczności:
13.1. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP.
13.2. Wykonawca w chwili  zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.  108

Ustawy PZP,
13.3. Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w ramach  procedury

przewidzianej  w art.  258  Traktatu  o Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  państwo
polskie  uchybiło  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  nim na  mocy  Traktatów,  dyrektywy
2014/24/UE  i dyrektywy  2014/25/UE,  z uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

14. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu albo o odstąpieniu
od Umowy, lecz nie później  jednak niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni  od doręczenia tego
oświadczenia, Wykonawca powinien:
14.1. Zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem określonych w punkcie

14.2 – 14.4 poniżej.
14.2. Wydać  Zamawiającemu  wszelkie  Prace  i ich  rezultaty  jeszcze  nie  odebrane  przez

Zamawiającego,  w stanie,  w jakim  będą  się  one  znajdowały  w dacie  wygaśnięcia
Umowy,  zaś  w razie  odstąpienia  –  usunąć  wykonane  i nieodebrane  rezultaty  Prac  z 
terenu  Zamawiającego  w zakresie  takim,  jaki  wynika  z oświadczenia  Zamawiającego
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o odstąpieniu.
14.3. Zabezpieczyć Prace znajdujące się już na terenie prac.
14.4. Uporządkować  i opuścić  Teren  Prac,  usuwając  z niego personel  oraz  sprzęt  własny

i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

§. 14 Poufność
1. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez

strony  w związku  z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia,  w tym również
treść  i warunki  Umowy,  mają  charakter  poufny  i mogą  być,  zarówno  w trakcie  jak  i po
wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron.

2. Żadna  ze  Stron  nie  będzie  wykorzystywać  bez  pisemnej  zgody  drugiej  Strony  żadnych  
dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy 
od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody
Zamawiającego nie  może wykorzystać  jakichkolwiek  danych  dotyczących  Zamawiającego
dla  innych  celów,  niż  związanych  bezpośrednio  z realizacją  Umowy,  dotyczy  to
w szczególności  stosowanych rozwiązań  technicznych,  technologicznych,  organizacyjnych,
administracyjnych, zamierzeń, programów i planów remontowych oraz inwestycyjnych jak
również wszelkich danych finansowo–księgowych i bilansowych Zamawiającego.

3. Strony mają również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

4. Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy jest
to  potrzebne  dla  zlecenia  wykonania  zastępczego,  właściwej  eksploatacji,  naprawy  lub
remontu,  modernizacji,  rozbudowy,  przebudowy  lub  poprawy  funkcjonowania  urządzeń
Zamawiającego.

5. Strony  mają  prawo  udostępnić  odpowiednie  informacje  audytorom,  profesjonalnym
doradcom oraz pośrednikom ubezpieczeniowym, w tym zakładom ubezpieczeń, w których
Strony poszukują lub posiadają ochronę ubezpieczeniową.

§ 15. Roboty zamienne i dodatkowe
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności

wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności
ich wykonania,

2. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności
potwierdzonych  i zatwierdzonych  przez  Zamawiającego.  Bez  zatwierdzenia
protokołów  konieczności  przez  Zamawiającego  Wykonawca  nie  może  rozpocząć
wykonania robót zamiennych.

3. Wynagrodzenie  za  dodatkowe  roboty  budowlane  zostanie  ustalone  przy  zastosowaniu
składników cenotwórczych w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla
województwa  łódzkiego  za  kwartał  poprzedzający  okres  wbudowania  wg  cenników
SEKOCENBUD-u,  łącznie  z kosztami  zakupu  oraz  wg  faktur  na  materiały
niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów.
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§ 16. Siła wyższa
1. W Umowie  „siła  wyższa”  oznacza  (niezależnie  od  Stron)  takie  przypadki  lub  zdarzenia

zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można
przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą
w realizacji zobowiązań umownych, w szczególności:
1.1. wojny  (wypowiedziane  lub  nie)  oraz  inne  działania  zbrojne,  inwazje,  mobilizacje,

rekwizycje lub embarga;
1.2. terroryzm, rebelia,  rewolucja,  powstanie,  przewrót  wojskowy lub cywilny lub wojna

domowa;
1.3. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego

lub  odpadów jądrowych,  ze  spalania  paliwa  jądrowego,  radioaktywnych  toksycznych
materiałów wybuchowych;

1.4. klęski  żywiołowe,  takie  jak  trzęsienie  ziemi,  powódź  lub  inne,  ogłoszone  zgodnie
z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;

1.5. występowanie  w podłożu  na  terenie  budowy  materiałów  powodujących  obowiązek
wstrzymania  Prac  wykonywanych  w ramach  Umowy,  takie  jak:  znaleziska
archeologiczne, materiały niebezpieczne lub toksyczne.

1.6. strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione
jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców lub też umiejscowione tylko
w zakładach Zamawiającego oraz strajki gałęzi przemysłu.

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły
wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Stronę drugą. Wydarzenie
uznane za siłę  wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą
Stronę,  jeżeli  nie  wystąpi  pisemne  zawiadomienie,  o którym  mowa  w zdaniu
poprzedzającym.

3. Strona, po której zaistniała siła wyższa, jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała
decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Strona
może  udowodnić  w szczególności  przez  poświadczenie  jej  zaistnienia  przez  instytucję
właściwą  miejscowo  dla  wystąpienia  siły  wyższej  lub  informację  podaną  przez  środki
masowego przekazu.

4. Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według niniejszego
paragrafu,  powoduje  zawieszenie  wykonania  zobowiązań  umownych  o czas  trwania  siły
wyższej.

5. Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać
w wyniku zaistnienia siły wyższej.

6. Po  wystąpieniu  jakichkolwiek  okoliczności  siły  wyższej,  Wykonawca  będzie  starał  się
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie
to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach,
które zamierza podjąć.

7. Najpóźniej  w ciągu  5  (pięciu)  dni  od  powiadomienia  o zaistnieniu  siły  wyższej,  Strony
spotkają się  w celu  uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki
wystąpienia siły wyższej.

8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może
żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

9. Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Umowy.
10. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni i jeżeli nie
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osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca
może  mieć  z tego  powodu  przyznane  przedłużenie  czasu  wykonania  zobowiązań
umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia
o odstąpieniu  od  Umowy  w zakresie  niewykonanej  części  Umowy  z 30
(trzydziestodniowym) terminem odstąpienia.

11. Jeżeli  w ciągu  30  (trzydziestu)  dni  od  daty  powiadomienia  o odstąpieniu  od  Umowy
w zakresie niewykonanej części Umowy siła wyższa nadal się utrzymuje, to Umowa ulega
rozwiązaniu w 31. (trzydziestym pierwszym) dniu od daty powiadomienia o odstąpieniu od
Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy.

12. Jeżeli  w ciągu 30 (trzydziestu) dni  od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy siła
wyższa ustanie, to Strony mają prawo kontynuować realizację Umowy. Najpóźniej w ciągu
15  (piętnastu)  dni  od  ustania  siły  wyższej  Strony  spotykają  się  w celu  uzgodnienia
wzajemnych  działań  minimalizujących  negatywne  skutki  wystąpienia  siły  wyższej
i przystosowujących Umowę do zaistniałych okoliczności. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni
od podjęcia rozmów Strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, albo gdy siła wyższa będzie
trwała nieprzerwanie dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni, każdej z nich przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy.

13. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie
celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy.

14. Rozliczenie  Umowy  powinno  nastąpić  w terminie  30  (trzydziestu)  dni  od  daty  jej
rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie Protokół Odbioru częściowego określający
zaawansowanie zrealizowanych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług wraz ze stosownymi
załącznikami potwierdzającymi stopień realizacji  Umowy, poniesione koszty, itp. Protokół
Odbioru częściowego musi być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

§ 17. Kontrole i odbiory
1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli stanu realizacji Umowy, mającej

na celu sprawdzenie sposobu, prawidłowości, jakości i terminowości realizacji obowiązków
oraz  odpowiedzialności  Wykonawcy  wynikających  z Umowy.  Wynik  kontroli
przeprowadzonej  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  z   żadnego  z  jego
zobowiązań ani odpowiedzialności.

2. Strony  ustalają,  że  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  będzie  podlegać  następującym
odbiorom:
2.1. Odbiorom  częściowym,  na  podstawie  protokołów  odbioru  robót  (częściowych),

potwierdzających wykonanie częściowego zakresu Prac wynikających z Umowy.
2.2. Po wykonaniu każdego Etapu Realizacji  wymienionego w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym  –  na  podstawie  protokołów  odbioru  robót  (częściowych  i końcowego),
określających  w szczególności  przedmiot  odbioru,  zakres  wykonanych  prac,  datę
odbioru i wynik odbioru;

2.3. Komisyjnemu odbiorowi przed Przekazaniem do Eksploatacji Ciepłowni.
2.4. Odbiorowi Końcowemu, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego obu Ciepłowni

potwierdzającego  wykonanie  przez  Wykonawcę  wszystkich  zobowiązań wynikających
z Umowy, poza zobowiązaniami wynikającymi z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za
wady.

3. Do  momentu  podpisania  protokołu  Przekazania  do  Eksploatacji  Instalacji  zostaną
zrealizowane czynności związane z:
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3.1. Rozruchem (w tym: próby funkcjonalne na zimno, próby funkcjonalne na gorąco),
3.2. Ruchem regulacyjnym,
3.3. Ruchem próbnym,
3.4.  Pomiarami parametrów technicznych.

4. Zamawiający  zobowiązany  jest  dokonać  czynności  odbiorowych  zgłoszonych  przez
Wykonawcę:
◦ dla  odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu:  w ciągu  3  Dni

roboczych (słownie: trzy) od daty zgłoszenia,
◦ dla  prób  i odbiorów  technicznych:  najpóźniej  5  (słownie:  pięć)  Dni  roboczych

od daty zgłoszenia,
◦ dla  końcowego  odbioru  robót:  najpóźniej  7  (słownie:  siedem)  Dni  roboczych

 od daty zgłoszenia.
5. Do  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  kompletną

dokumentację  dotyczącą  odbieranych  Prac,  zgodnie  z wymaganiami  określonymi
w Umowie. w przypadku niedołączenia lub braku kompletności dokumentacji Zamawiający
ma prawo nie przystąpić do odbioru. w takim przypadku termin przystąpienia do odbioru
będzie liczony od Dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru wraz
z kompletną dokumentacją odbieranych Prac.

6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że datą wykonania określonych zobowiązań
wynikających z Umowy jest data podpisania przez Strony protokołu potwierdzającego ich
wykonanie, a nie data zgłoszenia gotowości do ich odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty
wskutek ujawnienia wad innych niż Wady Nielimitujące, Zamawiający wskaże takie Wady
przedmiotu odbioru oraz  wyznaczy odpowiedni  ze  względu na rodzaj  Wad Limitujących
Instalacji i techniczną możliwość ich usunięcia termin ich usunięcia przez Wykonawcę. Po
usunięciu  takich  Wad  Limitujących  Instalacji  przedmiot  odbioru  podlega  ponownej
procedurze określonej w niniejszym paragrafie.

8. Protokół  Odbioru  Prac,  w którym  stwierdzono  Wady  przedmiotu  odbioru  może  być
podstawą  do  wystawienia  faktury  jedynie,  jeżeli  stwierdzono  w nim  wyłącznie  Wady
Nielimitujące, które nie wpływają na przejście do dalszego Etapu Realizacji i których termin
usunięcia zostanie obustronnie ustalony i zawarty w treści Protokołu Odbioru Prac. Jeżeli
termin  usunięcia  Wad  Nielimitujących  nie  zostanie  uzgodniony  obustronnie  w trakcie
dokonywania przez Zamawiającego czynności odbiorowych, zostanie on wyznaczony przez
Zamawiającego  z uwzględnieniem  uwarunkowań  technicznych  i będzie  wiążący  dla
Wykonawcy.  w przypadku  stwierdzenia  Wad  Nielimitujących  w Protokole  Odbioru
Końcowego  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  wstrzymania  płatności  za  ostatni  Etap
Realizacji  (w  całości  lub  w części  według  uznania  Zamawiającego)do  czasu  usunięcia
wszystkich  Wad  Nielimitujących  wskazanych  w Protokole.  Wstrzymanie  zapłaty  przez
Zamawiającego nie stanowi opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy Wynagrodzenia
Umownego.

9. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie ruchu próbnego (podczas Pomiarów Odbiorowych)
Ciepłownia nie osiągnęła Parametrów Technicznych Wykonawca jest zobowiązany na swój
koszt dokonać napraw i modyfikacji mających na celu osiągnięcie powyższych parametrów
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Po wykonaniu odpowiednich zmian, napraw lub
modyfikacji, ruch próbny zostanie powtórzony. Jeśli podczas powtórnego ruchu próbnego
Instalacja  nie  osiągnie  Parametrów Technicznych  Wykonawca na  zasadach określonych  
w  zdaniach  poprzednich,  dokona  ponownej  naprawy  lub  modyfikacji.  Jeśli  podczas
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trzeciego ruchu próbnego Ciepłownia nie osiągnie Parametrów Technicznych, Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1.3. Umowy. w celu
uniknięcia  wątpliwości  Strony  potwierdzają,  że  uzgodnienie  terminu  dokonania  napraw
i modyfikacji w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, nie oznacza zmiany umownego
terminu Przekazania do Eksploatacji Instalacji i nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego
do naliczenia kar umownych zastrzeżonych z tytułu przekroczenia tego terminu.

10. W  czynnościach  odbioru  będą  brali  udział  upoważnieni  przedstawiciele  obu  Stron
odpowiedzialni  za  realizację  Umowy  i uprawnieni  do  podpisywania  protokołów.  Strony
poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu swoich przedstawicieli oraz podstawie i zakresie
ich umocowania.

11. Ryzyko utraty lub uszkodzenia danej części Przedmiotu Umowy przechodzi z Wykonawcy na
Zamawiającego  w Dniu  podpisania  Protokołu  Przekazania  do  Eksploatacji.  z tą  chwilą
przechodzi  na  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  Przedmiot  Umowy,  z zastrzeżeniem
zobowiązań i odpowiedzialności  Wykonawcy w Okresie Gwarancji  i Rękojmi za wady oraz
w okresie usuwania Wad Nielimitujących wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego.

12. Data  podpisania  Protokołu  Przekazania  do  Eksploatacji  Instalacji  jest  datą  przeniesienia
prawa własności  Instalacji  z Wykonawcy na Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy Robót
Budowlanych  i Dostaw,  do  których  prawo  własności  przeszło  na  Zamawiającego  na
podstawie postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przed
datą podpisania protokołu Przekazania do Eksploatacji.

13. Jeżeli  Wykonawca  popadł  w stan  pozwalający  na  ogłoszenie  upadłości  z możliwością
zawarcia układu, albo w stan pozwalający na ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację
majątku Wykonawcy albo też zgłoszono w stosunku do Wykonawcy wniosek o wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego, albo dojdzie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający
nabywa prawo własności wszystkich zrealizowanych części Umowy, które odebrał i za które
zapłacił.

14. Przeprowadzenie  kontroli  lub  dokonanie  odbioru  nie  stanowi  potwierdzenia  należytego
wykonania  Umowy  przez  Wykonawcę,  ani  nie  zwalnia  Wykonawcy  z żadnego  z jego
zobowiązań  i odpowiedzialności  wynikających  z Umowy,  w szczególności
z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

15. Wymagane  ustawą  o dozorze  technicznym  odbiory  techniczne  oraz  oceny  zgodności
wynikające  z dyrektywy  ciśnieniowej  PED  realizowane  będą  przez  uprawnionych
inspektorów miejscowego UDT

§ 18. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych

praw osób trzecich.
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawienia  wszelkich  szkód  powstałych  w związku

z zawarciem  i wykonywaniem  przez  Wykonawcę  Umowy,  zarówno  po  stronie
Zamawiającego, jak i osób trzecich.

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić na osoby trzecie praw
i obowiązków wynikających z Umowy.

4. Zamawiający  bez  pisemnej  zgody  Wykonawcy  może  przenosić  na  osoby  trzecie  prawa
i obowiązki wynikające z Umowy.

5. Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Umowy ustalane będą w walucie polskiej.
6. Wszelkie  zmiany  i uzupełnienia  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
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nieważności.
7. Jeżeli  którekolwiek  z postanowień  Umowy  uznane  zostanie  za  nieważne  na  mocy

prawomocnego  wyroku  sądu  lub  decyzji  innego  uprawnionego  organu,  pozostałe
postanowienia  Umowy  pozostają  w mocy,  o ile  nieważnością  nie  są  dotknięte
postanowienia konieczne Umowy, wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się
w możliwie  najkrótszym  terminie  zastąpić  nieważne  postanowienia  Umowy  innymi
postanowieniami,  które  będą  realizować  ten  sam  lub  możliwie  zbliżony  cel  prawny
i gospodarczy.

8. Postanowienia ust. 6 stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie
przepisy, na skutek, których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

9. Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających Umowy lub mogących powstać
w związku jej interpretacją lub wykonaniem w drodze wzajemnych uzgodnień.

10. W przypadku nie  osiągnięcia  porozumienia  dotyczącego  sporów wynikających  z Umowy
rozstrzygane one będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

11. Integralnymi częściami umowy są niżej wymienione Załączniki:
11.1. Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo -finansowy,
11.2. Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz podwykonawców,,
11.3. Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram Realizacji
11.4. Załącznik nr 4 do umowy- Kopia poświadczona za zgodność aktualnej polisy OC,
11.5. Załącznik  nr  5  do  umowy  -  Dokument  wniesienia  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy.
11.6. SWZ,
11.7. Załącznik nr 8 do umowy - odpis KRS Zamawiającego
11.8. Załącznik nr 9 do umowy - odpis KRS Wykonawcy

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

Data Podpis Data Podpis

Zamawiający Wykonawca
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