
 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” 

działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji. 
1 

PROJEKT UMOWY Nr ZP/ ___ /2020 

zawarta w dniu __________ roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 37-700 Przemyśl, Rynek 1, reprezentowaną przez 

Wojciecha Bakuna – Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, posiadającym 

NIP 795-231-95-92 oraz REGON 650900341 

a 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, wpisanym do 

_________________________________________________________________________, NIP: ________________, 

REGON: ___________________, 

reprezentowaną przez: 

_____________________ –__________________________zwanego dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej również „Stronami” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, 

przeprowadzonego w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwą „Dostawa i montaż kotłów na ekogroszek do 

zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach 

Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” – część I, zawarto umowę 

następującej treści. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymianę istniejących źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych na kotły 5 klasy z certyfikatem Ecodesign do automatycznego spalania ekogroszku. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 7 instalacji kotłów na ekogroszek klasy 5 z certyfikatem Ecodesign, 

z automatycznym zasypem paliwa, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje, obejmujące w szczególności: 

1) opracowanie dla każdego uczestnika Projektu indywidualnej koncepcji wykonania kotłowni w zakresie wymiany 

istniejącego źródła ciepła na kocioł na ekogroszek klasy 5 z automatycznym podawaniem paliwa; 

2) demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe; 

3) demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego zasobnika ciepłej wody użytkowej w instalacjach w których 

mieszkańcy będą mieli montowane zasobniki c.w.u. w ramach projektu; 

4) dostawę i montaż w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję wykonania kotłowni 7 kotłów centralnego 

ogrzewania 5 klasy efektywności energetycznej oraz 5 zasobników na ciepłą wodę użytkową (posiadających 

certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 

lub równoważną), na paliwo podstawowe – ekogroszek, wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w budynku 

(zgodnie z opisem technicznym kotłów zawartym w Załączniku Nr 1 do umowy), tj.: 

 kocioł KES 3 o mocy 24 kW – 1 sztuka, 

 kocioł KEP 4 o mocy 14 kW – 2 sztuk, 

 kocioł KEP 5 o mocy 20 kW – 4 sztuk, 

 zasobnik na ciepłą wodę użytkową ZCW1 o pojemności nominalnej 150 litrów  – 1 sztuki, 

 zasobnik na ciepłą wodę użytkową ZCW3 o pojemności nominalnej 300 litrów – 4 sztuk, 
5) odbiór kominiarski dopuszczający kotłownię do użytkowania; 

6) wpięcie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej;  

7) napełnienie instalacji centralnego ogrzewania wodą; 

8) uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropów po przejściach przewodów; 

9) uruchomienie i regulacja kotłowni, udział w odbiorze technicznym instalacji; 

10) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji; 

11) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej: 

a) schemat instalacji, 

b) prostą instrukcję użytkowania instalacji w języku polskim (język niespecjalistyczny), 

c) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym protokół szczelności instalacji hydraulicznych oraz 

przewodów kominowych, 

d) deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały instalacyjne, atesty higieniczne na urządzenia 

mające kontakt z ciepłą wodą użytkową, 

e) karty techniczne zamontowanych urządzeń, 

f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, 

g) kartę gwarancyjną na wykonane roboty, 
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h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji 

użytkowania, 

i) protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawicieli: Zamawiającego oraz Wykonawcy przy udziale 

Użytkownika, 

j) przeprowadzenie corocznych przeglądów gwarancyjnych (o ile będą wymagane przez producenta urządzeń); 

3. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania zgłoszenia do organu administracji architektonicznej właściwej miejscowo 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę koncepcja wykonania kotłowni musi posiadać formę dokumentacji 

technicznej zawierającej wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia. 

4. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę koncepcja wykonania kotłowni musi posiadać 

formę projektu budowlanego zawierającego wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz zaświadczenia 

o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (w tym przypadku po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek 

ustanowienia Kierownika Budowy i zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

właściwego miejscowo. 

5. Wykonawca ma obowiązek, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich 

elementów sterujących, tzn. montaż przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić możliwość wykonania czynności 

obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

1) w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekazanie Zamawiającemu, drogą e-mailową na adres: 

m.amarowicz@um.przemysl.pl projektu graficznego przedstawiającego ułożenie logotypów oraz informacji w jakiej 

formie zostaną umieszczone na zainstalowanych urządzeniach. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują 

się w obowiązkach wykonawcy dotyczących oznakowania kotłów na ekogroszek, które zostały określone 

w Załączniku Nr 4 do umowy, który jest jej integralną częścią; 

2) pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, który 

stanowi  Załącznik Nr 1 do SIWZ, stanowiący jej integralną część. 

7. Obowiązki Zamawiającego: 

1) terminowe przystąpienie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Dostarczone i zamontowane kotły na ekogroszek wraz z zasobnikami na ciepłą wodę, a także projekty będą stanowiły 

własność Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób 

trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości dokonania instalacji w danej 

lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego 

zakresu rzeczowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę wykonanych instalacji za cenę 

odpowiadającą iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie (dotyczy 

montażu kotła i/lub zasobnika ciepłej wody). 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione u Uczestników Projektu. 

§2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 29 grudnia 2020r. 

2. Za dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie końcowego protokołu odbioru bez 

uwag. 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. Jest to 

wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wyraża się kwotą: 

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________ netto) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: _________________________ brutto) 

__________________________ zł kwota podatku VAT 

w tym: 

mailto:m.amarowicz@um.przemysl.pl
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1) dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych ekogroszkiem: 

a) kocioł na ekogroszek z zasobnikiem i układem podawania paliwa _________________ (KES 3 o mocy 24 kW) –  
(producent, symbol) 

_________ zł brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

b) kocioł na ekogroszek z zasobnikiem i układem podawania paliwa _________________ (KEP 4 o mocy 14 kW) –  
(producent, symbol) 

_________ zł brutto,  

netto ______ zł., VAT _%, 

c) kocioł na ekogroszek z zasobnikiem i układem podawania paliwa _________________ (KEP 5 o mocy 20 kW) –  
(producent, symbol) 

_________ zł brutto, netto ______ zł., VAT _%; 

2) dostawa, montaż i uruchomienie zasobników ciepłej wody użytkowej: 

a) zasobnik c.w.u. o pojemności nominalnej 150 litrów _________________ do współpracy z kotłem na ekogroszek  
(producent, symbol) 

oraz osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW1) – _________ zł brutto, netto ______ zł., VAT _%; 

b) zasobnik c.w.u. o pojemności nominalnej 300 litrów _________________do współpracy z kotłem na ekogroszek  
(producent, symbol) 

I innym źródłem ciepła oraz osprzętem do montażu i zabezpieczeniami (ZCW3) – _________ zł brutto, netto 

______ zł., VAT _%. 

3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów 

i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

4. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w momencie 

powstania obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego wykonawca ustali na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz przekazanie kart 

gwarancyjnych dla każdej lokalizacji oddzielnie. 

6. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

9. Zapłata kwoty netto z faktury nastąpi na nr rachunku dla płatności netto wskazany w fakturze, zaś podatku VAT, na 

rachunek VAT. 

10. Płatność za dostawę dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgłoszony na 

„Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego 

na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy 

zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

11. Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie miasta w Dziale 900 Rozdziale 

90005 § 6057 oraz § 6059. 

§4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy przedmiotu zamówienia; 

2) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik techniczny, 

który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

§5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Z ramienia Wykonawcy: 

1) projektować indywidualne koncepcje wykonania kotłowni będzie: ____________________ 

2) kierować robotami instalacyjnymi przy montażu kotłów będzie: ____________________ 

2. Wykonawca upoważnia osobę wymienioną w ust. 1 pkt 2 do uczestniczenia z ramienia Wykonawcy w odbiorach 

częściowych i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia wraz z rozliczeniem, oraz czynności wynikających z § 4. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian osób określonych w ust. 1 nie później 

niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcje określone w ust. 1 

spełniają co najmniej wymagania określone w SIWZ i zostały zadeklarowane w ofercie.  

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie wymaga to zmiany zapisów 

umowy. 
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§6 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ______________________________________. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi lub dostawy, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. 

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie odpowiednich, zgodnych 

z przepisami prawa warunków BHP oraz właściwe metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

§8 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach 

przedmiotu zamówienia oraz dostarczone kotły i akcesoria tj.: 

1) dla kotła 5 klasy na ekogroszek z certyfikatem Ecodesign z automatycznym zasypem paliwa, _____ miesięcy 

od odbioru końcowego z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż 

gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu _____ miesięcznej gwarancji obowiązują gwarancje producenta 

na poszczególne urządzenia; 

2) dla wymiennika ciepła 72 miesiące od odbioru końcowego z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancje producenta 

obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu 72 miesięcznej gwarancji 

obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia; 

3) dla zasobnika ciepłej wody użytkowej 60 miesięcy od odbioru końcowego z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancje 

producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu 60 miesięcznej 

gwarancji obowiązują gwarancje producenta na urządzenie; 

4) dla wykonanych robót budowlano montażowych i materiałów instalacyjnych oraz pozostałych materiałów 

użytych do wykonania wymiany źródła ciepła _____ miesięcy od odbioru końcowego z zastrzeżeniem, że 

jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu 

_____ miesięcznej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne materiały instalacyjne; 

5) dla pozostałych materiałów użytych do wykonania wymiany źródła ciepła – 60 miesięcy od daty odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas na wykonanie naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia awarii 

oraz szczegóły w tym zakresie zostały określone w załączniku do umowy (wzór karty gwarancyjnej). W okresie 

gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad oraz szkód, które 

powstały w wyniku użytkowania zamontowanych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac zgodnie 

z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy. 

3. Do naprawy urządzeń i materiałów podlegających gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie 

nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

4. Do naprawy urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie używał elementów (materiałów) fabrycznie 

nowych o parametrach nie gorszych niż te które zostały użyte przy wymianie źródła ciepła. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatne przeglądy serwisowe na żądanie (usterka w instalacji) w okresie 

udzielonej gwarancji i rękojmi. 

6. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy ponosi każdorazowo mieszkaniec, który dokonał zgłoszenia 

awarii. Przy czym po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że serwis został wezwany bezzasadnie. Wykonawca ma 

obowiązek sporządzić dokumentację z przebiegu czynności serwisowych, w tym protokół z czynności serwisowych 
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podpisany przez mieszkańca, dokumentację fotograficzną, kartę ustawień kotła przed i  po dokonaniu serwisu). 

Wszelkie czynności serwisowe powinny odbywać się w obecności mieszkańca zgłaszającego usterkę lub innej osoby 

przez niego upoważnionej. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczelności i awarie, które powstały w instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejscach, które nie były objęte niniejszym projektem. 

8. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 

– 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że 

okres rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty, instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany 

z okresem obowiązującej gwarancji. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył 

uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określającym zakończenie 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

11. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancyjna oraz opis przedmiotu zamówienia, który 

stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z rękojmi lub gwarancji w drodze niezwłocznego 

usuwania wad w sposób umówiony – stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

§9 

PRZEGLĄDY, REGULACJE INSTALACJI I NAPRAWY GWARANCYJNE 

1. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla wymienionego źródła ciepła i elementów instalacji dostarczonych przez 

Wykonawcę w okresie trwałości projektu. 

2. Do naprawy urządzeń i materiałów podlegających gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie 

nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatne przeglądy serwisowe na żądanie (usterka w instalacji) w okresie 

udzielonej gwarancji i rękojmi. 

4. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy ponosi każdorazowo mieszkaniec, który dokonał zgłoszenia 

awarii. Przy czym po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że serwis został wezwany bezzasadnie. Wykonawca ma 

obowiązek sporządzić dokumentację z przebiegu czynności serwisowych, w tym protokół z czynności serwisowych 

podpisany przez mieszkańca, dokumentację fotograficzną, kartę ustawień kotła przed i po dokonaniu serwisu). 

Wszelkie czynności serwisowe powinny odbywać się w obecności mieszkańca zgłaszającego usterkę lub innej osoby 

przez niego upoważnionej. 

5. Do naprawy urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie używał elementów (materiałów) fabrycznie 

nowych o parametrach nie gorszych niż te które zostały użyte przy wymianie źródła ciepła. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieszczelności i awarie, które powstały w instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejscach, które nie były objęte niniejszym projektem. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie serwis działający do usuwania usterek 

i napraw lub wskaże firmę która będzie prowadziła serwis w imieniu i na koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający wymaga, aby w trybie zimowym tj. od 16 września do 15 kwietnia, czas reakcji serwisu, definiowany jako 

przyjęcie zgłoszenia oraz zabezpieczenie przed stratami w mieniu oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia maksimum 

6 godzin. Czas usunięcia usterki w trybie zimowym maksymalnie do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 

9. Zamawiający wymaga, aby w trybie letnim tj. od 16 kwietnia do 15 września, czas reakcji serwisu, definiowany jako 

przyjęcie zgłoszenia oraz zabezpieczenie przed stratami w mieniu oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia maksimum 

6 godzin. Czas usunięcia usterki w trybie letnim maksimum do 96 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 

10. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do usunięcia awarii w wymaganym czasie upoważnia Zamawiającego do 

wynajęcia firmy, która usunie awarię na koszt Wykonawcy. 

§10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto z oferty 

tj. kwotę ____________ zł (słownie złotych: ________________________) z zastrzeżeniem stosowania art. 77 pkt 21 

ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
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dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 

z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy w formie 

________________________________________________________________________ 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego 

wykonania umowy w tym nie usunięcia wad w okresie rękojmi, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zostanie przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

§11 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 

zwłoki; 

2) niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto; 

4) brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu 

na dzień odstąpienia w wysokości 2 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto; 

5) niewykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych lub regulacji instalacji w terminach określonych przez 

Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki dla danej lokalizacji w stosunku do terminu 

określonego przez Zamawiającego; 

6) niedotrzymanie czasu usunięcia wady wskazanego w § 9 ust. 8 lub ust. 9 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym wada winna zostać usunięta zgodnie z §9 ust. 8 lub ust. 9; 

7) nie przedstawienie projektów graficznych przedstawiających ułożenie logotypów, oraz informację w jakiej formie 

zostaną umieszczone na zainstalowanych urządzenia w terminie określonym w §1 ust. 2 pkt 11, w wysokości 

50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 

3. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając 

właściwe oświadczenie. 

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz 

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 1086). 

§12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny 

dokonania odbioru częściowego lub odbioru końcowego.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji 

o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której 

leży przyczyna odstąpienia; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane 

przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu realizacji prac urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do 

dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do 

dnia odstąpienia. 

§13 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, 

spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii 

realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

– o okres uniemożliwiający wykonywanie prac; 

2) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac; 

3) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, 

a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, o czas 

wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z winy Wykonawcy; 

4) ze względu na to, że wykonawcy skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej – o okres korzystania 

z tych środków; 

5) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią 

powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby 

niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie 

można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie 

można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności 

pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, 

klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki 

trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub 

znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej 

działania. 

2. Po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1, opóźniających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzeń 

uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość okresu, przez który 

przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany. 

4. Dowodami mogą być w szczególności: 

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na które powołuje 

się Wykonawca; 

2) dokumentacja fotograficzna; 

3) pisma właściwych organów; 

4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy; 

5) oświadczenia Wykonawcy. 

5. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, o których mowa 

w ust. 1. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych może wydłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od 

stron niniejszej umowy, nie będzie możliwa instalacja kotła oraz osprzętu w danej lokalizacji z powodu rezygnacji 

Właściciela nieruchomości z uczestnictwa w Projekcie i nie zrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę wykonanych instalacji, za cenę odpowiadającą iloczynowi 

wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanki, o której mowa w ust. 8, Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne 

oświadczenie o rezygnacji Właściciela nieruchomości z udziału w Projekcie. 

10. Wszystkie zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

§14 

1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl; 

2) Wykonawca: __________________________________________. 

2. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają Koordynatorów 

Umowy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) ____________ – tel. 16 ________, e – mail: ____________________; 

b) ____________ – tel. 16 ________, e – mail: ____________________. 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) ____________ – tel. 16 ________, e – mail: ____________________; 

b) ____________ – tel. 16 ________, e – mail: ____________________. 

3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej 

strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest 

skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy oświadczenia woli o zmianie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich niezbędnych 

pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących 

określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. 

6. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron uznaje za prawidłowo 

doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na 

siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego 

adresu. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania 

informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane drugiej Stronie 

umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1, zaś korespondencja elektroniczna na 

adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2 

9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1, oraz sposób kontaktu 

bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą elektroniczną na adresy e - mail podane w ust. 2. 

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 są upoważnione przez Zamawiającego do uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów 

częściowych i końcowych. 

§15 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na piśmie. 

2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

§16 



 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” 

działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

5. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 

1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

2) Załącznik Nr 2 – Lokalizacja źródeł ciepła; 

3) Załącznik Nr 3 – Wzór karty gwarancyjnej; 

4) Załącznik Nr 4 – Obowiązki Wykonawcy w zakresie oznakowania elementów kotła gazowego; 

5) Załącznik Nr 5 – SIWZ wraz z ofertą. 


