Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski
18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, dane kontaktowe, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY
1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
…………………….………… zł (słownie: ………………………………… złotych)
w tym podatek VAT ……… zł (słownie: ………………………………… złotych).
2. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat i rękojmi za wady.
3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia …………………
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na wady na okres …………… lat.
5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i
zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w umowie
oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Następujący
przedmiot
zamówienia
będzie
powierzony
podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………
……………………………….. Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne.
9. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą.
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10. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
nie udostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających
się na ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o
numerach ..................................................................... .
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………..
…………………………………………………….

………………………….., dnia ……………………..
…………………………………………..
/Podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski, 18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa Pzp) – dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE dla
Mieszkańców Gminy Stawiski oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam
na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Oświadczam, że podmiot:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. ze zdolności, którego korzystam przy potwierdzaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu w będzie wykonywał zamówienie w
następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie
konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski
18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa Pzp) – dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE dla
Mieszkańców Gminy Stawiski oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w
imieniu swojej firmy.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski
18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz dostaw
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz,
których dostawy zostały wykonane - Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski.

Lp.

Rodzaj dostaw

Wartość

Data
wykonania

Miejsce
wykonania

Podmiot na
rzecz którego
wykonano
roboty

W załączeniu dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga: W przypadku korzystania ze zdolności innego podmiotu należy spełnić wymagania
określone w SIWZ.

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski
18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie pracami montażu - Instalacje OZE dla Mieszkańców
Gminy Stawiski

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Opis posiadanych
uprawnień i
kwalifikacji

Informacja o
podstawie
dysponowania

1.

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane prawem uprawnienia
niezbędne do wykonania zadania.
Uwaga: W przypadku osób, nie będących w dyspozycji wykonawcy, należy załączyć pisemne
zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób, które będą wykonywać zamówienie
lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do
dysponowania tymi osobami przez okres trwania zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski
18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa Pzp) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE dla
Mieszkańców Gminy Stawiski prowadzonego przez Gminę Stawiski, oświadczam, co
następuje:
Oświadczamy, że: należymy / nie należymy 1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni
przynależni Wykonawcy złożyli odrębne oferty.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty
(wypełnić jeżeli dotyczy):
...............................................................................................................................................
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Zamawiający: Gmina Stawiski
18-520 Stawiski Pl. Wolności 13/15
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE dla
Mieszkańców Gminy Stawiski prowadzonego przez Gminę Stawiski, oświadczam, co
następuje:
oświadczam/-y, że:
nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok sądu lub
ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
Uwaga: Wykonawca wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, może przedstawić
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności.
nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne.
* niepotrzebne skreślić

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ……………..
Umowa zawarta w dniu ............................................. r. w Stawiskach pomiędzy Gminą
Stawiski z siedzibą w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 zwaną w dalszej
treści Zamawiającym reprezentowaną przez: Krzysztofa Rafałowskiego – Burmistrza Stawisk
przy kontrasygnacie Iwony Ofman – Skarbnika Gminy Stawiski
a
firmą..................................................................................................., NIP..............................,
REGON …………… zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:
1.....................................................................................................................................................

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 1
Przedmiot umowy
Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych do grzania ciepłej wody użytkowej oraz
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Instalacje zostaną zamontowane na obiektach prywatnych
mieszkańców Gminy Stawiski
Zamówienie obejmuje dostawa i montaż instalacji OZE na budynkach Mieszkańców na terenie
Gminy Stawiski, tj.:
a) 49 instalacji kolektorów słonecznych – Typ 1,
b) 15 instalacji paneli fotowoltaicznych – Typ 2,
c) 3 instalacji mieszanych (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych) – Typ 3.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
a) zamontowanie oraz uruchomienie mikroinstalacji,
b) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji
wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
c) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna:
1) Projekt Budowlany Instalacji Kolektorów Słonecznych (Typ 1);
2) Projekt Budowlany Instalacji Fotowoltaicznych (Typ 2);
3) Projekt Budowlany Instalacji Mieszanych (Typ 3);
4) Przedmiar robót Instalacji Kolektorów Słonecznych (Typ 1);
5) Przedmiar robót Instalacji Fotowoltaicznych (Typ 2);
6) Przedmiar robót Instalacji Mieszanych (Typ 3).
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania
szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedsięwzięcia,
powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac,
przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym
przez zarządcę lub właściciela terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w
RPO WP 2014-2020.
Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: przygotować teren do prac wraz z
jego oznakowaniem, zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób trzecich, rozwiązać kwestię
poboru wody i energii elektrycznej we własnym zakresie, uporządkować teren po zakończeniu
prac, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie, dokonać
wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania montażu zestawów zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej oraz na
ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami
podjętymi w trakcie realizacji prac.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować: jedną tablicę informacyjną (z chwilą
przystąpienia do robót), a po zakończeniu robót jedną tablicy pamiątkowej.
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9. Zamówienie dotyczy projektu, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020.

1.

2.
3.

4.

§ 2
Obowiązki stron
Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o
zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w
trakcie wykonywania przedmiotu mowy.
Współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.
Obowiązki Zamawiającego:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy listy nieruchomości do montażu
kolektorów słonecznych w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.
3) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w umowie.
4) Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach
określonych w umowie.
Obowiązki Wykonawcy. W ramach realizacji dostaw i montażu zestawów solarnych Wykonawca
zobowiązany jest do:
1) Zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego
do wykonania Przedmiotu Umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób
wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy.
2) Zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami
pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu.
3) Postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21) i ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.519 ze zm.).
4) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź
urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Ubytki powstałe w wyniku prac instalacyjnych (np. w wyniku wykuwania otworów)
należy usunąć (np. zaszpachlować) i doprowadzić do stanu pierwotnego.
5) Natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w
trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych.
6) Skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
7) Uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad.
8) Zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu gdzie prowadzone będą prace instalacyjne przez cały
okres wykonywania prac instalacyjnych dla swoich pracowników, przedstawicieli
Zamawiającego, stron trzecich i właścicieli nieruchomości.
9) Wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący
należyte działanie zamontowanych instalacji solarnych.
10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i przekazanie jej
Zamawiającemu w czasie czynności odbiorowych.
11) Reakcji w ramach przeglądu gwarancyjnego na wezwanie w czasie opisanym w SIWZ.
12) Współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla niezakłóconej
realizacji zamówienia.
13) Terminowego zgłaszania prac do odbioru.
14) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
15) Utrzymania porządku w miejscach realizacji prac.
16) Indywidualne przeszkolenie każdego właściciela/użytkownika budynku w zakresie obsługi
zainstalowanych urządzeń potwierdzone przez strony protokołem z przeprowadzonego
szkolenia wraz z dostarczeniem, instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji.
Wykonawca do każdej instalacji zobowiązany jest opracować instrukcję użytkowania,
eksploatacji i serwisowania instalacji solarnej. Instrukcja ta ma być opracowana na podstawie
wytycznych producenta urządzeń, materiałów (kart technicznych, kart gwarancyjnych,
instrukcji), które będą dołączone do powyższej instrukcji. W instrukcji muszą znaleźć się
informacje między innymi na temat: elementów eksploatacyjnych instalacji, które należy
wymieniać, aby instalacja prawidłowo działała wraz z informacją jak często należy je
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wymieniać, ponadto informacje na temat przeglądów okresowych poszczególnych elementów
instalacji solarnej. Wykonawca w powyższej instrukcji winien zawrzeć wszystkie informacje
mające wpływ na prawidłowe działanie instalacji solarnej oraz jej trwałość.
17) Podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na cele
realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i
montażu zestawów solarnych w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być
zamontowane instalacje solarne, w przypadku, gdy użytkownik prywatny danej instalacji
(właściciel nieruchomości) zrezygnuje z montażu instalacji solarnej, a montaż tej instalacji będzie
możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O
ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji solarnych przez użytkowników prywatnych
(właścicieli nieruchomości), Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który
zaplanowano montaż zestawów na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu
instalacji.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowiązany dokonać dostawy i montażu
zestawu solarnego w innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego w miejsce użytkownika,
który z dostawy i montażu zrezygnował.
Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek
uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w
ramach danej lokalizacji. Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych
lokalizacjach z Właścicielami nieruchomości w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.
Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu
niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.
Z uwagi na fakt, że realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na nieruchomościach osób
trzecich, które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwolili na ich wykonanie
Wykonawca dochowa w tym zakresie należytej staranności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
§3
Wymagania materiałowe
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.
Wszelkie Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.)
Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych
materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) deklaracji zgodności/deklaracji właściwości użytkowych,
3) atestów/ aprobat technicznych,
a) instrukcji użytkowania.

§ 4
Termin wykonania
1. Termin wykonania umowy – od dnia podpisania umowy do dnia 25 listopada 2018 r.
2. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy należy rozumieć całkowite zakończenie prac i ich odbiór
końcowy.
§5
Odbiory robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie
części robót, do 50 % wartości zamontowanych instalacji.
2) Odbiór końcowy po zakończeniu robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów
niezbędnych do odbioru robót.
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2. Odbiory częściowe i końcowy dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i
końcowego w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót
podlegających odbiorowi i gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego.
3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
niezbędne dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru prac.
4. Dokumenty wymagane podczas odbioru:
1) Protokoły prób szczelności i pomiarów;
2) Protokoły z uruchomienia instalacji przy udziale właścicieli nieruchomości;
3) Protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi instalacji kolektorów słonecznych
podpisane przez użytkownika;
4) Instrukcje obsługi instalacji;
5) Deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty i inne
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń,
6) Oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy, a w razie potrzeby terenów sąsiednich;
7) Dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyski energii cieplnej zainstalowanych
kolektorów;
8) Dostarczenie dokumentu potwierdzającego wartość zainstalowanych nowych mocy
wytwórczych;
9) Dostarczenie wyliczenia rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych z zainstalowanych
kolektorów.
5. Do protokołu końcowego wykonanych prac wymaga się, aby Wykonawca dołączył oświadczenie
kierownika robót o zakończeniu prac oraz o wykonaniu ich zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a także oświadczenie o uporządkowaniu i doprowadzeniu do wymaganego stanu
terenu, na którym prowadzone były prace.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady utrudniają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a jednocześnie nadają się
do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości.
7. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na usunięcie wad
stwierdzonych w toku czynności odbioru. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej i końcowej po usunięciu wszystkich
wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wykonane roboty.
§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z
oferty w wysokości netto: …………… zł + należny podatek VAT w kwocie ..................zł, co daje
wartość brutto …………… zł (słownie: ………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia w tym: dostawę
instalacji wraz z montażem i uruchomieniem, roboty instalacyjne, ubezpieczenia, koszt
ewentualnych uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz, zabezpieczenia terenu prac, koszty
wykonania i likwidacji zaplecza budowy, koszty transportu sprzętu. Przedmiotowa kwota
obejmuje całość robót, materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania całości zamówienia.
3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je
w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.
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4. Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
Strony oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych.
Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za
dostawy na rzecz wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).
5. Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym Wykonawca
podpisał umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem
zamówienia. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych elementów
przedmiotu zamówienia w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.
6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na
podstawie protokołu końcowego robót, oraz dokumentami rozliczeniowymi płatną w terminie 30
dni od daty jej otrzymania i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe wykonanych przez Wykonawcę robót na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu części robót potwierdzonych
protokołem odbioru częściowego. Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót częściowych na
podstawie jednego protokołu częściowego. Wartość robót objętych protokołem odbioru robót
częściowych nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia.
8. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę, w terminie
co najmniej 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury, oświadczeń wraz z dowodami
zapłaty wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających,
że otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane
w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego
została wystawiona faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. Warunkiem zapłaty przez
Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót instalacyjnych. W
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty instalacyjne w części równej
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9. Płatność za należycie wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………………………………………………...........
10. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski NIP 2910224677
Odbiorca: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski.
11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby
jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.
13. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania
przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

1.

2.

3.

4.

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości
ofertowej brutto, co stanowi kwotę: .......................................................... zł, (słownie:
………………………….............................) w formie ……………………………………..
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
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1) Zwrot kwoty 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
2) Zwrot kwoty 30 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ważności zabezpieczenia na cały okres jego
obowiązywania, także w przypadku dokonywania zmian warunków przedmiotowej umowy,
których skutkiem miałoby być wygaśnięcie owego zabezpieczenia.
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o
której mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

§8
Gwarancja i rękojmia
Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej
gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… lata gwarancji i rękojmi za wady na wykonany
przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje całość prac
wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez
podwykonawców.
Dokumentem gwarancyjnym jest karta gwarancyjna będąca załącznikiem do umowy.
Jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancja Wykonawcy, po upływie
terminu ….. letniej gwarancji zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy obowiązują gwarancje
producenta na poszczególne urządzenia.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia działania serwisu
gwarancyjnego. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie wynosi maksymalnie 4 dni
roboczych od momentu zgłoszenia. Za rozpoczęcie wykonywania serwisu gwarancyjnego uważa
się pojawienie się pracowników upoważnionych do serwisu na miejscu wykonania instalacji
potwierdzone podpisem Właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi.
W przypadku przekroczenia czasu reakcji określonego w ust.7 Zamawiający naliczy kary zgodnie
z §18 ust.1 pkt 9 umowy.
Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, zasady korzystania z serwisu gwarancyjnego oraz
moment od którego liczony jest czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie zostały
określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wzór karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek
oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz
wadliwie wykonanych prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą integralną część umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy
będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.
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§9
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu
umownego terminu zakończenia prac.
2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3) Za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień przerwy.
4) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 umowy.
5) W przypadku wykonywania prac instalacyjnych przez podwykonawcę niezgłoszonego
zamawiającemu w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
6) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokości 2% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1%
wartości nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty.
7) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy stwierdzony taki
przypadek.
8) W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji swoich obowiązków w trakcie
okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za
każdy przypadek (za niewywiązanie się Wykonawcy ze swoich obowiązków zostanie uznany
każdy przypadek opóźnienia w realizacji obowiązków wynoszący powyżej 3 dni roboczych
liczony od daty realizacji obowiązku wskazanej przez Zamawiającego).
9) W przypadku przekroczenia czasu reakcji określonego w § 8 ust.7 Umowy, Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu przeglądu na
wezwanie.
10) w przypadku nie wykonania przeglądów gwarancyjnych zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1, umowy za niewykonanie
danego przeglądu.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto. Kary nie
obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 11 ust.1pkt 1
niniejszej umowy.
Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

§ 10
Zmiana postanowień umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, a zależnych od decyzji
leżących po stronie współfinansującego realizację zadania.
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c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez
inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez
Wykonawcę),
d) konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami,
prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,
f) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć
ani mu zapobiec i będące poza wpływami stron umowy, które uniemożliwia
wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części.
b) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z w/w okoliczności,
termin może ulec przedłużeniu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w
przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego jest realizowane zamówienie,
W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą
zamawiającego, możliwość wykonania prac instalacyjnych w inny sposób niż określono to w
opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego
(zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadający, co najmniej takie parametry techniczne,
jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą
prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której
mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w
szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych np. następującymi
okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów
lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe,
estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia,
Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu zestawów solarnych w porównaniu
z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje solarne, o którym mowa
w PFU, w przypadku, gdy użytkownik prywatny danej instalacji (właściciel nieruchomości)
zrezygnuje z montażu instalacji solarnej, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez
zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z
montażu instalacji solarnych przez użytkowników prywatnych (właścicieli nieruchomości),
Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na
budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu instalacji. Montaż na nowej lokalizacji
dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.
Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego
wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do
stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.
Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych
przedmiotem zamówienia.
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8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.
9. Zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji,
powodującej zmianę stawki podatku VAT.
10. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Pzp.
11. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy,
12. Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej
gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.
13. Zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo –
finansowego prac.
14. Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia (w przypadku rezygnacji właściciela
nieruchomości). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone.
15. Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.
16. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
17. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców,
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonania
części zamówienia podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni
wniosek w formie pisemnej.
18. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje
się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub
zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży
odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy pzp w celu
wykazania spełniania 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.
20. Zmiany kierownika/kierowników prac, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki
określone w SIWZ.
21. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
wprowadzenia postanowień umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu.
22. Zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający
nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i
strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT – a wiążące stanowiska
organów skarbowych lub obowiązujące przepisy prawa wskażą na występowanie procedury
odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony
dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur
zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT.
23. Zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma
indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie
niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT
niż wynikająca z oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z
Wykonawcą na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy pzp polegającą na zmianie stawki podatku
VAT – do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym
podatkiem VAT).
24. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §
4, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o
zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.2. Wniosek winien zawierać szczegółowe
uzasadnienie.
25. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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26. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
27. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy pzp:
a) Zmiana danych teleadresowych.
b) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego).

1.

2.
3.

4.

§ 11
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia
od niniejszej umowy w następujących przypadkach.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych
w każdym czasie:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 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. W takim przypadku. Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
b) wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
c) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
d) W razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z treścią umowy.
e) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
f) Majątek firmy zostanie zajęty przez organ egzekucyjny.
d) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 30 dni.
e) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy przez okres powyżej 30 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od
Umowy.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace.
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.
4) Wykonawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 21 dni usunie z terenu realizacji
przedmiot umowy swoje urządzenia zaplecza.
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi wyłączną
odpowiedzialność zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, oraz do
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w okresie od dnia jej podpisania do dnia zakończenia
realizacji umowy.

§ 12
Podwykonawstwo
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/sam, za
wyjątkiem następującego zakresu: …………………………………………., który zostanie
wykonany przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca nie zleci innych prac niż wskazane w ust. 1, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
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wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu luz zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy
pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za własne działania i
zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych Podwykonawców.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w
szczególności będące następstwem działania Podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku
należytej staranności.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań
Podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację zamówienia.
§ 13
Postanowienia końcowe
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy
dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią: Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, Karta Gwarancyjna –
załącznik nr 2.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

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

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

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

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

Akceptuję Projekt Umowy:

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załączniki do SIWZ

Strona 21 z 22

Załącznik nr 9 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 2 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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