
 

Projekt pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, 

Kartuzy i Sulęczyno” jest współfinansowana ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. 

Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

St
ro

n
a1

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY                                                      
w dniu ………2019 r. w Sierakowicach, pomiędzy: 
 
Gminą Sierakowice,  
ul. Lęborska 30,  
83-340 Sierakowice  
REGON 191674977, NIP 5891018894  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
1..................................................................... 
 
a 
 
........................................................................ (nazwa) 
………………………….. (adres)  
REGON ………………….., NIP……………………………………….. 
reprezentowan-ym/ą przez: 
1........................................................ 
zwan-ym/ą dalej Wykonawcą,  
 
została zawarta umowa o następującej treści:        
                     
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności 
publicznej poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła 
wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, 
Kartuzy i Sulęczyno” realizowanego w ramach projektu pt. „OZE dla Kaszub – 
wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie 
Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2018 zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w 
ofercie z dnia………….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót stanowiących załączniki do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
techniczna, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi 
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normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym. 

4.    Wykonawca  wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, dobrej jakości, nowych 
oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały 
muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) 
jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane. 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej 

podpisania. 
2. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia __ . __. 2019 roku. 
3.  Terminem zakończenia realizacji robót zgłaszanych do odbioru końcowego jest data 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru na piśmie pod warunkiem, że 
Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót bez wad istotnych. W przypadku 
wystąpienia wad istotnych za termin realizacji robót uważa się termin podpisania przez 
Strony protokołu odbioru bez wad istotnych. 

 
§ 3 

Obowiązki zamawiającego i wykonawcy 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)   Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – terminowego, pod warunkiem 
spełnienia przez przedłożony dokument następujących warunków:  

 a)   końcowy termin realizacji zadania niepóźnej niż __ . __ . 2019 r. 
 b)   równomierne rozłożenie w czasie realizacji całości zadania.   
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przeprowadzenie wizji lokalnych wszystkich obiektów inwestycyjnych. Z 

przeprowadzonych wizji należy spisać protokół uzgodnień z właścicielem lub 
upoważnionym przedstawicielem właściciela.  

2)  Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – terminowego, w 
okresie 14 dni od dnia podpisaniu umowy; 

3)  Przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu, z uwzględnieniem 
 kosztów zakupu i montażu urządzeń dla poszczególnych posesji, w okresie 
 60 dni od podpisania umowy; 
4) Zabezpieczenie i ewentualne wygrodzenie terenu prac montażowych; 
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
6) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z p. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego wyrobu; 
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7) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

8) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 
r., poz. 799 z późn. zmn.), 
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z 
późn. zmn.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę przeciw pożarową i dozór mienia na terenie prac, jak i za wszelkie 
szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy  
11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo 
 wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z 
 wykonaniem przedmiotu umowy; 
12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
 nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
 prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów; 
13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w 
 trakcie trwania prac, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
 uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, uzgodniony z Zamawiającym; 
14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
 bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
 wykonywania robót montażowych; 
15) Terminowe przygotowywanie i przedłożenie Zamawiającemu protokołów 
 badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
 Umowy; 
16) Dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu robót w 
 należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 
 komunikacyjnych; 
17) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót montażowych, jak również 
 terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę; 
18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
 przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
 protokołów niezbędnych przy odbiorze; 
19) Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i będzie je 
kontynuował przez cały okres realizacji robót. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
zaniedbań zawodowych w wykonawstwie robót na kwotę nie niższą niż kwota 
jaką wykonawca potwierdził warunek udziału w postępowaniu przetargowym; 
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20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
 okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
 robót montażowych.  
21)  Zakupi i przetransportuje wszelkie niezbędne materiały, sprzęty i urządzenia 
 do poszczególnych posesji; 
22)  Będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, które to 

rozliczy bezpośrednio z właścicielami poszczególnych posesji;   
23)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
 mu do wglądu certyfikat zgodności stosowanych materiałów, urządzeń i 
 narzędzi z mającymi zastosowanie Polskimi Normami lub aprobatami 
 technicznymi jak również dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i 
 uprawnienia personelu; 
24) Przeprowadzi badania, próby szczelności przewodów poszczególnych instalacji 

solarnych, pomp ciepła oraz dokona rozruchu układu grzewczego na każdym 
obiekcie objętym niniejszym zamówieniem, jak też opracuje dokumentację 
techniczno-ruchową  wraz z instrukcjami obsługi dla każdej posesji; 

25) Wykonawca stworzy i udostępni Zamawiającemu system monitoringu pracy 
instalacji solarnych i pompy ciepła typu powietrze-woda do c.w.u i dokona 
prezentacji wyników z monitoringu przez sieć internetową ON-LINE, zwłaszcza 
informacji o zbiorczej redukcji ilości emitowanego CO2 oraz ilości 
wyprodukowanej energii cieplnej.; 

26)  Przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń (instalacji) w miejscu jej montażu 
 dla minimum jednej osoby wskazanej przez właściciela posesji w każdej 
 nieruchomości będącej miejscem montażu;  
27)  Wykona inne prace, których wykonanie może okazać się za niezbędne w celu 
 wykonania robót podstawowych w zakresie uprawniającym do uznania 
 przedmiotu zamówienia za kompletne dzieło. 
28) podanie, nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonania umowy 

nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców 
zaangażowanych w realizację przedmiotu  umowy/jej część oraz osób, z 
którymi Zamawiający może kontaktować się w związku z ich udziałem w 
wykonywaniu umowy;    

29) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, wymienionych 
powyżej w pkt. 28), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 
przekazywanie informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy. 
Informację tę Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed 
przystąpieniem przez takich podwykonawców do wykonywania zobowiązań 
umownych ; 

30) zachowanie warunku, polegającego na tym, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 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 
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

31)  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie 
 dostawami/robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
 kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, określone w SIWZ. 
32)  Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do koordynowania i kierowania 

dostawami i montażem w danym zakresie są: 
 a) Koordynator dostaw instalacji solarnych oraz oświetlenia ulicznego - 

………………..………, 
b) Koordynatora dostaw powietrznych pomp ciepła - …………………………………., 
c) Kierownik robót branży sanitarnej  – ………………….…..….., 
d) Kierownik robót branży elektroenergetycznej – ………..…….……..,  
e) Kierownik budowy branży konstrukcyjno – budowlanej – …….………..……, 

33)  W celu uzyskania odbioru końcowego prac montażowych dostarczenie 
zamawiającemu podpisanych przez właścicieli obiektów lub ich 
upoważnionych przedstawicieli, na których  prowadzono prace, protokołów z 
wizji lokalnych, oświadczeń o niewniesieniu uwag ze strony właścicieli 
poszczególnych obiektów wraz z informacją o przeprowadzonym szkoleniu z 
obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji oraz protokołu odbioru dla 
poszczególnych obiektów spisanego w obecności przedstawiciela 
zamawiającego (inspektora nadzoru); 

34)  Wykona inne dyspozycje wynikające z dokumentacji przetargowej, a 
 niewymienione w treści § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony 
 ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych brutto 
 (słownie złotych: ...........................................................................................).  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 
 związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia objętych dokumentacją 
 przetargową oraz dokumentacją techniczną, w tym ryzyko Wykonawcy z 
 tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a 
 także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
 koszty.  
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
 może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
 ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
 wystawienia faktury VAT.  
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury 
 wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu 
 końcowego odbioru prac. 
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6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
 bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z 
 zatwierdzonym protokołem odbioru prac. 
7. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
8. Zamawiający upoważniony jest przed dokonaniem zapłaty wystąpić do 

podwykonawcy/ów o udzielnie informacji czy Wykonawca dokonał na jego/ich rzecz 
zapłaty. W przypadku uzyskania informacji, że takiej zapłaty nie dokonano lub braku 
odpowiedzi w tym zakresie, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 
Wykonawcy do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W takim przypadku, 
Zamawiający nie opóźnia się z zapłatą a Wykonawcy nie przysługują  ani odsetki ani 
roszczenia odszkodowawcze, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka.  

9. W przypadku uzyskania  od podwykonawcy/ów  informacji o nie dokonaniu na 
jego/ich rzecz zapłaty  w związku z jego/ich udziałem w realizacji niniejszej umowy lub 
uzyskaniu przez Zamawiającego takiej wiedzy w inny sposób , Zamawiający może: 
a) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/om lub 
dalszemu/ym podwykonawcy, chyba że Wykonawca udowodni pisemnym 
oświadczeniem podwykonawcy/ów niezasadność takiej zapłaty  
albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy/ów lub dalszego podwykonawcy/ów w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/om lub dalszemu/ym 
podwykonawcy/om,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego im wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Dniem zapłaty jest dzień dokonania polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego. 
12. Strony postanawiają, iż faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy, 

zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym uregulowaniu lub 
niezawierająca danych określonych niniejszym  uregulowaniu, jak również faktura 
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub 
niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa może zostać 
zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie 
postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem 
otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wystawionej prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić 
również poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem 
otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną 
(korygowaną). 

13. W przypadkach przewidzianych w ust. 12 powyżej, Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa 
naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

14. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej. 
Dokonywanie rozliczeń na podstawie e-faktur  warunkowane jest podpisaniem przez 
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Strony POROZUMIENIA W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy. W takim przypadku, 
Wykonawca upoważniony jest do wystawiania e-faktur po podpisaniu przez obie 
Strony  tego porozumienia. 

 
§ 5  

Odbiory  
1. Strony postanawiają, że podstawą do fakturowania będzie wyłączenie odbiór 

końcowy. 
2.    Osobnym  odbiorom podlegają prace na poszczególnych obiektach, które nie będą 

podstawą do fakturowania. Odbiór tych prac będzie dokonywany sukcesywnie przez 
Przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru) po ich zgłoszeniu do obioru 
cząstkowego Przedstawicielowi zamawiającego przez poszczególnych 
koordynatorów. Z czynności odbioru na poszczególnych obiektach będzie spisany 
protokół.  

3.   Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru  końcowego; 
4.   Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

następujące dokumenty:   
a)    komplet w 1 egz. (dotyczy wszystkich obiektów, na których realizowane 
były prace dotyczące instalacji solarnych lub pomp ciepła) protokołów z wizji 
lokalnych na poszczególnych obiektach,  
b)     komplet w 1 egz. (dotyczy wszystkich obiektów, na których realizowane 
były prace dotyczące instalacji solarnych lub pomp ciepła) oświadczeń o 
niewniesieniu uwag ze strony właścicieli poszczególnych obiektów,  
c)      komplet w 1 egz. (dotyczy wszystkich obiektów, na których realizowane 
były prace dotyczące instalacji solarnych lub pomp ciepła) protokołów 
cząstkowych odbioru prac na poszczególnych obiektach,  
d)      Protokoły z badań, prób szczelności przewodów poszczególnych instalacji 
solarnych/pomp ciepła oraz rozruchu układu grzewczego, jak też 
dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcjami obsługi dla każdego 
obiektu, 
e)    dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dotyczy całości 
zakresu przedmiotu zamówienia,  
f)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla poszczególnych lokalizacji, 
na których zamontowano latanie oświetleniowe, natomiast inwentaryzację z 
potwierdzeniem przyjęcia do zasobu należy przedłożyć w siedzibie 
zamawiającego niezwłocznie po przyjęciu inwentaryzacji do powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w dwóch /2/ egzemplarzach), 
g) inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i 
odbiory, dokumentacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór prac. 

5.  Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego oraz powiadomi o tym 
Wykonawcę. Wyznaczony termin rozpoczęcia odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni 
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego; 
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6.   Zamawiający jest zobowiązany do odebrania lub odmowy odbioru przedmiotu 
 umowy w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru 
 końcowego; 
7.   Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też ewentualne terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

8.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
tych czynności ujawniono niekompletność złożonych dokumentów lub/i istnienie 
wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad. 

9.  Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiór prac przed upływem terminu 
gwarancji/rękojmi ustalonego w umowie oraz protokolarnie stwierdzi usunięcie wad i 
usterek przed upływem okresu gwarancji/rękojmi; 

10.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w 
okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §4 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych 
..........................................) w formie  ............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
4.  Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin 
zakończenia prac określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy), 
b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego, 
c)      za opóźnienia w usunięciu zgłoszeń reklamacyjnych przez właścicieli obiektów będących 
przedmiotem niniejszej umowy – w wysokości 100 zł netto, za każdy dzień opóźnienia liczony 
od terminów określonych w § 10 ust. 4 umowy 
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c) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1 Umowy, w 
przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub/i poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
d)      Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 
1, 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni. 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru lub SIWZ. 
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w 
terminie 21 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 
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4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 10 dni od 
daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za prac, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 9 

Umowy o podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom w części i w 
zakresie wskazanym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. 
2. Wykonywanie umowy przy pomocy podwykonawców  w zakresie prac montażowych  
może odbywać się wyłącznie na następujących zasadach: 
a) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego, chyba że taka umowa została zawarta przez podpisaniem niniejszej umowy, 
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w formie pisemnej  
projektu umowy lub/i umowy zawieranej z podwykonawcą.  
c) Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej pisemnego projektu, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub realizację 
umowy z podwykonawcą. 
d) Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis lit.  b) i c)  znajduje zastosowanie. 
e) Umowy, o których mowa powyżej powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
3. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za 
zaniedbania i uchybienia dokonane przez osoby, którymi posłużyli się Podwykonawcy 
wykonując umowę jest taka sama, jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się 
Wykonawca.  
4. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub postępowania opisanego w ust. 2, 
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca lub - według wyboru i uznania Zamawiającego do naliczenia - kar umownych. 
5.        Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów, faksów, adresy 
e-mail Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie tj. nie później niż 2 dni od 
zawarcia umowy z podwykonawcami. 

 
§ 10 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na 
wykonany montaż, użyte materiały i zamontowane urządzenia: 
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a) w odniesieniu do kolektorów słonecznych na okres minimum 120 miesięcy licząc od dnia 
dokonania odbioru końcowego. 
b) w odniesieniu do pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia tj. m.in. zasobników c.w.u., 
powietrznych pomp ciepła, automatyki, armatury, latarni oświetlenia ulicznego, wykonanego 
montażu – na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. Okres 
rękojmi wydłuża się na okres obowiązywania gwarancji. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym – art.  638.  
3. W razie stwierdzenia wady nadającej się do usunięcia w okresie gwarancji 
Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie 
krótszy niż 5 dni roboczych, 
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, ze względu na cel określony w umowie. 
4.  Wykonawca realizuje zgłoszenia gwarancyjne i serwisowe przekazane przez 
Zamawiającego i/lub właścicieli obiektów  w terminie: 
a)  do 5 dni roboczych (przy czym kontakt z użytkownikiem instalacji do 24h celem ustalenia 
daty wykonania serwisu) od daty zgłoszenia- tryb normalny  
b) do 24 godzin od momentu zgłoszenia - w przypadku zdarzeń mogących powodować 
powstanie szkód w mieniu, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia (np. pękniecie 
zaworów, śrubunków, zalania kotłowni, wybijanie bezpieczników przez urządzenia solarne) - 
tryb pilny  
c) terminy realizacji zgłoszenia nie dotyczą czynności, które mogą być wykonane jedynie przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych zgodnie z wymogami BHP (np. poprawa izolacji na 
stromym dachu pokrytym śniegiem). W takim przypadku za termin realizacji zgłoszenia liczy 
się od momentu zaistnienia warunków atmosferycznych umożliwiających usunięcie usterki.  
d) Wykonawca potwierdza niezwłocznie za pośrednictwem e-maila usunięcie usterki podając 
numer zgłoszenia serwisowego na adres zwrotny, z którego otrzymano zgłoszenie oraz na 
adres e-mail Zamawiającego, 
e) zdarzenia te wymagają pisemnego uzasadnienia w karcie serwisowej i muszą być 
potwierdzone przez Zamawiającego. 
5.  W okresie trwania gwarancji pełne koszty przeglądów gwarancyjnych, napraw, 
materiałów, robocizny, sprzętu i urządzeń, w tym również dojazdu, transportu ponosi 
Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
6.  Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
7.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z 
gwarancji, Wykonawca będzie na własny koszt odbierał części przedmiotu  umowy – jego 
elementy - w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i będzie je dostarczał na swój 
koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych. 
8.  W przypadku niepodjęcia prac w terminach wskazanych w ust. 4 lit. a) i b) lub 
przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia naprawy uzgodnionego z 
Zamawiającym o co najmniej 7 dni, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. W 
takiej sytuacji Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty w terminie nie 
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późniejszym niż 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Usunięcie wad przez inny podmiot nie 
zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji. W takim przypadku 
koszty usuwania wad mogą być pokrywane również z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
9.  Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania uprawnień/obowiązków z 
tytułu gwarancji. 
10. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 5 Umowy. 
11. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  
12. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych opłat dokonywać wymiany anod 
magnezowych (jeżeli zostaną zaoferowane i zastosowane) w podgrzewaczach c.w.u. zgodnie 
z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż 1 raz w okresie gwarancji. W przypadku 
wykonania wyłączenie jednorazowej wymiany anod magnezowych u każdego z właścicieli 
obiektów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną do końca okresu gwarancji.  
13. Zgłoszenie z tytułu gwarancji doręczane będą faksem na numer Wykonawcy wskazany w 
§ 12 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 12.  

 
§ 11 

Zmiana umowy 
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności 

mogą dotyczyć następujących jej elementów:  

1)  terminu wykonania zamówienia: 

a) istotne braki lub błędy w dokumentacji technicznej powodujące konieczność 

wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej, skutkujące brakiem 

możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej 

umowy; 

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu robót dokonanego w związku z art. 144 ust. 1 

pkt. 6 lub wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych; 

c) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej 

zawarcia, takich jak: wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Prac (tj. nawalne opady 

deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury 

poniżej -7°C, silne i porywiste wiatry powyżej 60 km/h), wynikające z wad 

opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu 

procesu inwestycyjnego, spowodowane wystąpieniem 

niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód 

geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód 
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utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie prac w zgodzie z opisem 

zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, 

wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych 

rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego; 

d) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

e) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

f) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

g) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, 

h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,  

i) wystąpienie siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne 

wobec łączącej strony więzi prawnej: 

-  o charakterze niezależnym od stron, 

-  którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności, 

-  której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 

ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe długotrwałe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 

j) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 

Wykonawcy, 

k) konieczność wykonania prac archeologicznych, konserwatorskich na terenie 

prac. 

 

2) terminów płatności: 

a)  nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

b)      wystąpienie siły wyższej, 

c)      zmiana terminu wykonania zamówienia  

  

3) parametrów przedmiotu zamówienia: 

a) istotne braki lub błędy w dokumentacji technicznej, również te polegające na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,  

b) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub 
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gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej 

warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 

budowlanych itp., 

d) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

  e) wystąpienie siły wyższej. 

  f)   W związku z możliwością rezygnacji części Beneficjentów bezpośrednich 

(użytkowników instalacji) z udziału w projekcie „OZE dla Kaszub – 

wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, 

Kartuzy i Sulęczyno” zamawiający zastrzega możliwość niewykonania całości 

przedmiotu zamówienia lub zmian przedmiotu zamówienia. W związku z 

powyższym Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia możliwości 

nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia lub 

zmian przedmiotu zamówienia. 

 

4) wynagrodzenia: 

a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za 

prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)  

b)    przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), 

c)   w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim 

przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane 

prace. 

d)    w związku z możliwością rezygnacji części Beneficjentów bezpośrednich 

(użytkowników instalacji) z udziału w projekcie „OZE dla Kaszub – 

wykorzystywanie energetyki rozproszonej niskiej emisji w Gminie Sierakowice, 

Kartuzy i Sulęczyno” zamawiający zastrzega możliwość niewykonania całości 

przedmiotu zamówienia lub zmian przedmiotu zamówienia. W związku z 

powyższym Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia możliwości 

nie zrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia lub 

zmian przedmiotu zamówienia. 

e)     w przypadku otrzymania interpretacji indywidulanej Krajowej Informacji 

Skarbowej, która wykaże, że złożona oferta w postępowaniu, na podstawie 

którego podpisano niniejszą umowę,  będzie prowadziła do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego tzw. „odwrotnego obciążenia VAT” 
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174). 

W takim przypadku to zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć podatek 

VAT zgodnie z tymi przepisami. 

5) podwykonawstwa: 

  a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,  

  b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po 

akceptacji przez Zamawiającego), 

c) zlecenie części prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego 

zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), 

  d) rezygnacja z podwykonawcy. 

3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w 

przedmiotowej umowie. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące 

podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 

wprowadzenie. 

 
§ 12 

Sposób doręczania pism 
1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą 
jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.  
2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla 
swojej skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłana pocztą i/lub faksem na 
następujące adresy: 
 
 Dla Zamawiającego: 
Gmina Sierakowice  
ul. Lęborska 30 
83-340 Sierakowice,  
tel./fax : 58 681-95-75 
e-mail: sierakowice@sierakowice.pl  
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Dla Wykonawcy 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
tel; +48  ……………….. 
fax +48  ……………….. 
e-mail: ……………………….. 
 
3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane  
powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie 
wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery podane w 
ust.2 są skuteczne. 
5. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o powyższym fakcie, pod 
rygorem uznania doręczeń dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie. 
Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że 
wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. 
Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z 
adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamówień 
Publicznych.  
2. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 
interpretacji.  
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 
interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu 
polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie 
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania 
do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  
4. Przedstawicielami Stron do kontaktów roboczych są: 
a. Zamawiającego: Tomasz Maszke oraz Mariusz Laska, 
b. Wykonawcy: ……………………..,  
       Zmiana w/w osób nie wymaga aneksu do umowy. 
5.  W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu usług opisanych w umowie 
oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następującą 
kolejność ważności n/w dokumentów: 
 1) umowa, 
 2) SIWZ 
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 3)  Oferta Wykonawcy 
 4)  Dokumentacja techniczna 
 Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) – 4) stanowią integralną część umowy. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 
Załącznikami do umowy są: 

 Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy, 

 Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Załącznik nr 3 – Kompletna dokumentacja techniczna. 

 Załącznik nr 4 – Porozumienie w Sprawie Przesyłania Faktur w Formie Elektronicznej 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA 
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załącznik nr 4 do umowy 
 
 

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 
w dniu …………….. w Sierakowicach pomiędzy:  
 

Gminą Sierakowice,  
ul. Lęborska 30,  
83-340 Sierakowice  
REGON 191674977, NIP 5891018894  
zwaną dalej Odbiorcą, 
reprezentowaną przez: 
1..................................................................... 
 
a 
 
........................................................................ (nazwa) 
………………………….. (adres)  
REGON ………………….., NIP……………………………………….. 
reprezentowan-ym/ą przez: 
1........................................................ 
zwan-ym/ą dalej Dostawcą,  
 
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017.1221 ze 
zm.) (dalej jako Ustawa o VAT)  zostało zawarte porozumienie, o treści: 

1. ODBIORCA oświadcza, że akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych 

przez WYSTAWCĘ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (zwane dalej: 

e-faktury) pod warunkiem zachowania reguł opisanych w niniejszym porozumieniu. 

2. WYSTAWCA zobowiązuje się do przesyłania e-faktur, e-faktur korygujących, duplikatów  e-

faktur, drogą elektroniczną w postaci plików w formacie PDF. 

3.  W jednej wiadomości mailowej może być wysłana tylko jedna faktura WYSTAWCY.  

4. WYSTAWCA faktury gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za autentyczność pochodzenia,  

integralność  treści oraz czytelność  e-faktury. 

5. WYSTAWCA oświadcza, że e-faktury będą przesyłane wyłącznie  z następującego adresu e-

mail…………………………………………………………………………………………… 

6. Adresem właściwym do przesyłania ODBIORCY e-faktur jest wyłącznie adres:  

……………………………… 

7. Przesłanie e-faktury z innego adresu, niż wskazany w pkt 5 lub na adres inny niż wskazany w 

pkt 6, jest  bezskuteczne tj. nie stanowi w żadnym przypadku dostarczenia faktury w formie 

elektronicznej.  

8. Za potwierdzenie otrzymania e-faktury przez ODBIORCĘ uznaje się datę nadaną przez serwer 

pocztowy ODBIORCY w momencie wejścia wiadomości e-mail na listę  poczty odebranej 

ODBIORCY wysłanych przez WYSTAWCĘ z adresu wskazanego w pkt 5 na adres ODBIORCY 

wskazany w pkt 6. 

mailto:faktury@ekodolina.pl


 

Projekt pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, 

Kartuzy i Sulęczyno” jest współfinansowana ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. 

Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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9. Przesyłanie e-faktur przez WYSTAWCĘ nastąpi od dnia następującego po dniu, w którym 

ODBIORCA otrzymał podpisane przez WYSTAWCĘ porozumienie. O fakcie otrzymania 

porozumienia ODBIORCA zawiadomi WYSTAWCĘ drogą mailową, na adres wskazany w 

porozumieniu. 

10. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich przesyłania w formie 

papierowej, a  dokument taki (papierowy) nie stanowi w rozliczeniach między WYSTAWCĄ i 

ODBIORCĄ  ani dowodu księgowego ani faktury w rozumieniu Ustawy o VAT.   

11. Strony zobowiązują się, że w przypadku zmiany danych określonych w niniejszym 

porozumieniu w szczególności: nazwy spółki, adresu, siedziby, numeru NIP poinformują się o 

tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną na 3 dni robocze (tj. poniedziałek – piątek z  

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed przesłaniem faktur w formie 

elektronicznej.   

12. Postanowienie punktu 11 powyżej nie dotyczy adresów poczty elektronicznej wskazanych w 

pkt 5 oraz 6 porozumienia. Dla ich zmiany wymagana jest zmiana porozumienia dokonana, 

pod rygorem nieważności, w  formy pisemnej. 

13.  Zmiana  formy przesyłania faktur między WYSTAWCĄ i ODBIORCĄ  tj. z e-faktury  na  fakturę 

papierową wymaga  rozwiązania  porozumienia , które dla swojej ważności wymaga  

zachowania formy pisemnej.  

14.  W przypadku  rozwiązania porozumienia WYSTAWCA traci prawo do przesyłania ODBIORCY 

faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym  rozwiązano porozumienie.     

 
 
 
 

ODBIORCA         WYSTAWCA 
 

 


