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Wykonanie innych niezbędnych do realizacji zadania projektów budowlanych oraz uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń na budowę lub dokonanie właściwego zgłoszenia zamiaru wykonania robót również leżą po stronie 
Wykonawcy.  
Wszystkie prace w czasie realizacji zadania muszą być wykonane na podstawie zatwierdzonych przez 
Zamawiającego projektów.   

2) Powołanie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie określonym            
w Prawie budowlanym.  

3) Organizację i koordynację  realizacji  Inwestycji  oraz  działań  innych  podmiotów  zaangażowanych  w  jej  
realizację  tj. w szczególności podwykonawców, dostawców, usługodawców. 

4) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym dziennika budowy                               
i udostępnianie go Zleceniodawcy oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania 
wpisów i potwierdzeń. 

5) Budowę kompletnej, autonomicznej elektrociepłowni gazowej składającej się m.in. z: 
a) Zespołu wytwarzania energii. 
Agregaty kogeneracyjne mają być jednostkami bezobsługowymi, w pełni zautomatyzowanymi, 
wyposażonymi w liczniki motogodzin, oprogramowanie nadzorujące załączanie, pracę i wyłączanie.  Sposób 
wyłączania: automatycznie, ręcznie, awaryjnie. Oprogramowanie powinno umożliwiać obserwację, 
sterowanie i archiwizację podstawowych parametrów pracy agregatów oraz zapewniać bezpieczne 
odstawienie urządzeń po przekroczeniu dopuszczalnych wartości maksymalnych. Ponadto agregaty zostaną 
wyposażone w automatyczny układ uzupełniania oleju (wraz z niezbędnymi zbiornikami na olej zapasowy) 
oraz kontroli jego poziomu, temperatury i ciśnienia wraz z oprogramowaniem nadzorującym właściwe 
parametry oleju. 
Dostarczone jednostki winne być przeznaczone do pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby 
miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb 
własnych Zamawiającego oraz dla odsprzedaży.   
Monitorowanie i sterowanie pracą projektowanej elektrociepłowni musi odbywać się lokalnie oraz zdalnie  
z pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w budynku kotłowni przy ul. 11 Listopada 7, w Skarżysku-
Kamiennej. 
Oświetlenie wewnętrzne wszystkich projektowanych budynków należy zrealizować przy zastosowaniu opraw 
oświetlenia typu LED o IP 65. Ilość opraw, moce powinny odpowiadać natężeniom oświetlenia  
wg wymagań danego pomieszczenia, przeznaczenia.  
Agregaty kogeneracyjne muszą być fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. 
b) Instalacji chłodzenia, wentylacji, odprowadzenia spalin i odzysku ciepła.  
Układ chłodzenia ma zapewniać możliwość wytwarzania energii elektrycznej bez odbioru ciepła przez sieć 
ciepłowniczą. Na kominie należy wykonać odpowiednie króćce pomiarowe oraz podest do wykonywania 
pomiarów emisji spalin. Zarówno króćce pomiarowe jak i podest muszą być wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 25259:2011 lub równoważną. 
c) Instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej wraz z odpowiednim przyłączem do sieci cieplnej.  
Instalacja wyprowadzenia mocy cieplnej wraz z przyłączem do sieci cieplnej zostaną wykonane zgodnie  
z Warunkami przyłączenia źródła do sieci ciepłowniczej. W zakresie prac znajduje się między innymi montaż 
legalizowanych układów pomiarowych energii cieplnej umożliwiających pomiar energii na: 
- poszczególnych urządzeniach wytwórczych: silnik gazowy, kocioł gazowy, 
- potrzeby własne, 
- energia wprowadzona do sieci ciepłowniczej. 
d) Instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej, potrzeb własnych. 
Instalacja zostanie wykonana zgodnie z Warunkami przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej.  
Przyłącze elektroenergetyczne od głowic kablowych do GPZ Skarżysko Południe - poza zakresem. W zakresie 
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prac znajduje się między innymi montaż legalizowanych układów pomiarowych energii elektrycznej 
umożliwiających pomiar energii na: 
- zaciskach generatora, 
- potrzeby własne, 
- energia wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. 
e) Instalacji gazowej wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.  
Instalacja wraz z przyłączeniem zostanie wykonana zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej.  
W zakresie prac znajduje się między innymi montaż legalizowanych układów pomiarowych zużycia gazu 
ziemnego umożliwiających pomiar ilości zużywanego gazu przez poszczególne urządzenia wytwórcze: silnik 
gazowy, kocioł gazowy. 
f) Zespołu systemu sterowania. 
System sterowania musi zapewnić monitorowanie i sterowanie pracą układu kogeneracyjnego lokalnie, czyli 
w miejscu zainstalowania oraz zdalnie z pomieszczenia sterowni zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 7  
w Skarżysku-Kamiennej. System sterowania w szczególności musi zapewnić: 
 możliwość załączania/wyłączania wszystkich urządzeń, w tym: pomp obiegowych, układu 

kogeneracyjnego i wszystkich innych uzgodnionych z Zamawiającym, 
 możliwości wprowadzania wartości zadanych, w tym: dyspozycyjnej różnicy ciśnień pomp obiegowych, 

moc elektryczna układu kogeneracyjnego i wszelkie inne uzgodnione z Zamawiającym, 
 wskazania wszystkich niezbędnych parametrów pracy układu kogeneracyjnego: ciśnienia, temperatury, 

przepływy, moce itp., 
 wskazania danych pomiarowych mierzonych przez wszystkie zamontowane układy pomiarowe. 
Sposób komunikacji pomiędzy układem, a kotłownią przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej musi być 
uzgodniony z Zamawiającym. 
g) Instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z odpowiednim przyłączeniem do sieci wodno – kanalizacyjnej 

Celsium Sp. z o.o. 
h) Infrastruktury towarzyszącej obejmującej m.in.: 
- oświetlenie zewnętrzne terenu,  
- zagospodarowanie terenu. Dla potrzeb obsługi projektowanych obiektów Przedmiotu zamówienia należy 
zagospodarować nawierzchnie, które będą stanowić chodniki, drogi i place manewrowe, drogi ochrony 
pożarowej, przy czym należy zachować odpowiednie powierzchnie terenów zielonych. Nawierzchnia 
powinna zapewniać możliwość przenoszenia obciążeń od ciężkiego sprzętu samochodowego i wózków 
widłowych. Chodniki, drogi i place manewrowe powinny być wyposażone w krawężniki lub obrzeża 
betonowe, 
- odwodnienie terenu, 
- ogrodzenie terenu działki z wykonaniem bramy i furty (ogrodzenie panelowe w kolorze RAL 2004), 
- monitoring terenu działki wraz ze zdalnym podglądem z Ciepłowni przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-
Kamiennej, 
- wykonanie instalacji alarmowej sygnalizującej niepowołany dostęp do urządzeń, 
- wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 
i) Wykonanie wszelkich nie wymienionych instalacji nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
6) W czasie budowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt wszelkich niezbędnych 

mediów, w tym: wody, energii elektrycznej itp. 
7) Kompletację, dostawę i montaż urządzeń, materiałów, armatury i innych elementów we wszystkich branżach, 

wg zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Wszystkie urządzenia, układy muszą 
być fabrycznie nowe, nie wykonane wcześniej niż w 2018 roku, zastrzeżeniem obostrzeń podanych w pkt 5). 
Wymagane parametry techniczne (gwarancyjne) agregatu prądotwórczego zostaną potwierdzone przez 
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Wykonawcę oraz bezpośredniego dostawcę urządzenia.  
8) Opracowanie „Oceny zagrożenia wybuchem” oraz „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”- dających 

podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego instalacji całego układu.  
9) W czasie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa regularnie w naradach 

koordynacyjno–technicznych. Narady te będą odbywały się na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.  

10) Rozruch urządzeń, regulacje i osiągnięcie parametrów gwarantowanych przedstawionych w Tabeli nr 1 pkt 
3.3 SIWZ (próba ruchowa oznacza nieprzerwaną, bezusterkową pracę układu kogeneracyjnego przez  
72 h na parametrach umożliwiających zaprezentowanie i potwierdzenie jego zdolności  funkcjonalnych  
i eksploatacyjnych przy obciążeniu znamionowym). Jeżeli próba ruchowa nie może być zakończona 
pozytywnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z powodu wad/usterek układu kogeneracyjnego, po 
usunięciu tych wad/usterek próba ruchowa powinna zostać wykonana od nowa w okresie nie dłuższym niż 1 
miesiąc od daty wykonania pierwszej próby ruchowej. Wykonawca wykona na swój koszt powtórne 
dokonanie próby ruchowej w tym koszty materiałów i ich dostaw wykonanych do powtórnego rozruchu 
 i próby ruchowej. 

11) Badanie parametrów gwarantowanych odbędzie się przy udziale zewnętrznego Audytora. Parametry muszą 
być przez niego zatwierdzone. Pomiary hałasu oraz emisji spalin do atmosfery wykonane zostaną przez 
laboratoria posiadające odpowiedni atest Polskiego Centrum Akredytacji. Przed rozpoczęciem wykonywania 
badań parametrów i pomiarów odpowiednie laboratorium i jednostka audytująca zostaną zaakceptowane 
przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymana przez Wykonawcę  gwarantowanych parametrów 
technicznych, stwierdzonych podczas prób i badań energetycznych, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na 
swój koszt przyczyny niedotrzymania tych parametrów w terminie uzgodnionym między Stronami, po 
przedstawieniu propozycji technicznej i harmonogramu usunięcia przyczyn niedotrzymania.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów gwarantowanych również w okresie 
gwarancji. W okresie gwarancji pomiary będą przeprowadzone na zlecenie Zamawiającego. W przypadku 
stwierdzenia obniżenia parametrów, o których mowa w §3 koszt przeprowadzonych pomiarów pokryje 
Wykonawca. Odpowiednie postanowienia §15 mają wówczas zastosowanie. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do sprawdzenia parametrów gwarantowanych dwa razy w ciągu roku. 

12) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu                                             
i reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie tej decyzji 
oraz niezwłoczne usunięcie na własny koszt nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności kontrolnych 
wykonywanych przez: nadzór budowlany, sanepid, straż pożarną lub inne służby lub organy.  

13) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji UDT o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń, na które 
wydanie takiej decyzji jest niezbędne. 

14) Wykonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia instalacji energetycznego spalania paliw do     
odpowiedniego organu Ochrony Środowiska. 

15) Przekazanie Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Ustawy o wsparciu układów kogeneracyjnych, 
dokumentu potwierdzającego przewidywaną wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla 
(w kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji). 

16) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach w 2 egzemplarzach                   
w wersji papierowej oraz na płytach CD/DVD (w formacie *dwg) i przekazanie jej Zleceniodawcy co najmniej 
na 5 dni przed terminem odbioru końcowego. W ramach dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się 
przekazać Zleceniodawcy m.in.: 
a) projekty powykonawcze, 
b) oryginał dziennika budowy, 
c) dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń, 
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d) instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą m.in. schemat technologiczny 
elektrociepłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej 
programowania i obsługi na poziomie użytkownika. Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, 
urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

e) wszystkie protokoły z prób, pomiarów, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 
między innymi protokoły z pomiarów: elektrycznych, skuteczności wentylacji, z prób szczelności, badania 
linii kablowych, pomiarów rezystencji uziemienia, instalacji odgromowej, rezystancji połączeń 
wyrównawczych, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności działania 
wszelkich zabezpieczeń, natężenia oświetlenia, protokoły: z działania i alarmowania systemu detekcji 
gazu, działania wyłącznika p.poż., sprawdzenie skuteczności działania systemu alarmowego. Wszystkie 
pomiary muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych budynków,  budowli i sieci  uzbrojenia 
terenu, 

g) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
h) atesty, aprobaty, deklaracje zgodności materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji,  

w tym między innymi  certyfikaty pochodzenia wyrobów, 
i) karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim, 
j) protokoły z rozruchu technologicznego, 
k) dokumentację niezbędną do  uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza z wykonanej instalacji, 
l) dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich koncesji na Wytwarzanie 

energii elektrycznej i ciepła. 
17) Przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

elektrociepłowni. 
18) Do czasu odbioru końcowego eksploatację wszystkich urządzeń prowadzi Wykonawca. W tym celu 

zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
19) Zapewnienie serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca zrealizuje usługę serwisową jednostek  

wytwórczych zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji układu kogeneracyjnego. Przedmiot 
zamówienia obejmuje swoim zakresem, obowiązek realizacji przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym 
wszystkich czynności serwisowych, eksploatacyjnych, konserwacyjnych, napraw awaryjnych oraz innych 
prac zapewniających prawidłową i bezawaryjną pracę jednostek wytwórczych wraz z dostawą materiałów, 
części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i olejów -umożliwiające utrzymanie wiążących parametrów 
znamionowych, kontrolnych oraz gwarantowanych.  

 

§ 3  
Gwarantowane parametry techniczne układu kogeneracyjnego: 

    
1. Parametry gwarantowane są to wszystkie parametry, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  

w warunkach normalnej eksploatacji, przy 100% obciążeniu. Wszystkie parametry gwarantowane stanowią 
wartości rzeczywiste jakie muszą być osiągane przez cały okres gwarancji oraz będą musiały zostać 
potwierdzone w czasie prób wykonywanych zgodnie z zapisami §2 ust. 2 pkt 11.  

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego poszczególne silniki gazowe będą spełniały następujące 
parametry: 
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Tabela nr 1 

L.p. Parametr techniczny Jednostka Wartość gwarantowana 

SILNIK GAZOWY 

1. Moc cieplna MW  

2. Moc elektryczna MW  

3. Sprawność elektryczna ɳe %  

4. Sprawność cieplna ɳc %  

5. Sprawność ogólna ɳo %  

6. Emisja NOx mg/m3  

7. 
Gwarantowana ilość godzin pracy agregatu w 

ciągu roku 
godzina  

ELEKTROCIEPŁOWNIA 

1. 

Dopuszczalny poziom hałasu w przedziale 
równym 8 najmniej korzystnych godzin dnia 

kolejno po sobie następujących LAeq D 
dB  

2. 

Dopuszczalny poziom hałasu w przedziale 
równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy  

LAeq N 
dB  

 

 
§ 4  

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiającego  
i Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy, w szczególności: 
-   Ustawa Kodeks Cywilny, 
-   Ustawa Prawo Budowlane, 
-   Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce.  

 

§ 5  
Ogólne obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy protokolarnie plac budowy    
w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający powołuje do nadzoru nad wszelkimi pracami związanymi z Umową Wybierz element.. 
3. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczył w odbiorze technicznym oraz potwierdzi gotowość 

przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. 
4. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do przeprowadzania kontroli pojazdów Wykonawcy oraz 

wydawania zaleceń osobom  kierującym lub bezpośrednio pracownikom celem usunięcia nieprawidłowości 
mogących stworzyć zagrożenie zdrowia i życia, wynikających z naruszenia obowiązujących przepisów. 
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5. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do niezwłocznego wstrzymanie pracy pojazdu, maszyny lub 
urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do niezwłoczne odsunięcia od pracy pracownika, który swoim 
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
własnego lub innych osób. 

 
§ 6  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca powołuje jako kierownika robót Pana Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem robót i jego otoczeniem, jak 

również uzyskał niezbędne informacje dotyczące przedmiotu Umowy, wobec czego nie będzie mógł 
powoływać się przed Zamawiającym na nieznajomość zakresu robót, terenu robót i otoczenia w trakcie 
wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do: 
3.1. Zapewnienia organizacji robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń oraz 

zaprószenie ognia (należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia). 
3.2. Wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami dokonanymi  

w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego, obowiązującymi normami  
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem 
wymogów stawianych zastosowanym materiałom i urządzeniom dopuszczonym do obrotu  
i powszechnego stosowania w mechanice i budowie maszyn oraz jakości robót nie niższych niż 
zadeklarowane w ofercie. 

3.3. Dostarczenia Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania na 
zastosowane materiały zgodnie z art. 10 Prawo budowlane. Zastosowane materiały muszą być 
fabrycznie nowe i odpowiadać standardom technicznym. 

3.4. Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
spełniającego wymagania obowiązujących przepisów i dotyczącego robót wynikających  z realizacji 
przedmiotu Umowy. 

3.5. Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania 
robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku 
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych. 

3.6. Sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 

4. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój  koszt : 
4. 1. Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót. 
4. 2. Gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania  

i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po 
zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót i zwrócenia go 
władającym, oraz przedłożenie Zamawiającemu w czasie odbioru zadania protokołów potwierdzających 
stan terenu montażu do stanu przed rozpoczęciem robót.  

4. 3. Wykonanie zabezpieczenia przyjętego terenu robót i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, aż do 
dnia przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, w tym zabezpieczenie terenu robót przed 
dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie. 

4. 4. Dostawę wszelkich materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu 
przedmiotu Umowy. 

4. 5. Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę. 
4. 6. Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. 
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5. Pracownicy Wykonawcy (w tym również  osoby wykonujące nadzór nad pracownikami  podwykonawcy) 
wykonujący usługi na rzecz Zamawiającego, muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające: 
5.1. Brak przeciwwskazań do pracy -  zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. 
5.2. Odbyte szkolenie z zakresu bhp (instruktaż wstępny/szkolenie okresowe). 

6. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenie dla swoich pracowników udokumentowanego szkolenia  
stanowiskowego bhp. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby koordynującej prace, wykonującej nadzór nad 
pracownikami, odpowiadającej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadającej niezbędne 
kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć i prowadzić nadzór nad stosowaniem przez pracowników odzieży 
roboczej i ochronnej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej obowiązujące podczas realizacji 
robót tj. kaski ochronne, obuwie ochronne min. S1, odzież ostrzegawcza kat. 2  lub kamizelka odblaskowa 
oraz wymagane prawem środki asekuracyjne  i zabezpieczające. 

9. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy mają obowiązek: 
9.1. Zgłaszania kierownikowi działu/wydziału Zamawiającego, wszelkich zagrożeń na terenie zakładu oraz  

podczas wykonywania robót. 
9.2. Niezwłocznego powiadomienia kierownika działu/wydziału Zamawiającego  w przypadku zaistnienia 

wypadku albo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegania innych osób znajdujących się  
w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. 

9.3. Udzielanie niezbędnej pomocy każdej osobie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zaistnienia 
wypadku. 

9.4. Wykonywania poleceń wydawanych przez kierownika działu/wydziału, specjalisty bhp lub pracowników 
nadzoru Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zatrudnionym pracownikom. 

10. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się  poza miejscem wykonywania  robót określonych 
Umową. Odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania tego zakazu spada na Wykonawcę. 

11. Pojazdy transportowe, maszyny, urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, użytkowane przez    
Wykonawcę do realizacji robót,  muszą być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów. 
 

§ 7  
Utrzymanie terenu robót 

1. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca 
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.  

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki ostrzegawcze oraz zapewnić ich 
obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 

3. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony  
w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w taki sposób, aby nie  powstawały  
przeszkody  komunikacyjne. 
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§ 8  
Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska 

1. Wykonawca wywiezie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót na własny koszt i postąpi z nimi 
zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21  
z późn. zm.), a złom z demontażu przekaże protokólarnie Zamawiającemu. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 
istniejących obiektów i instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie wykonywanych napraw i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami 
i kosztami, jakie mogą powstać wskutek nie spełnienia parametrów gwarantowanych określonych w § 3 lub 
w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 
dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty 
lub straty.  

 

§ 9  
Zlecanie robót podwykonawcom 

Zlecanie robót podwykonawcom musi spełniać następujące warunki: 

1. Wykonawca wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego może zlecić Podwykonawcy wykonanie 
części przedmiotu niniejszej Umowy z uwzględnieniem postanowień określonych w art. 647 1 Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za działania albo zaniechania Podwykonawców tak jak 
za działania własne przy realizacji części przedmiotu Umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich wyjaśnień  
i informacji dotyczących dalszych Podwykonawców i okoliczności ich zatrudnienia. 

3. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń wszystkich  
Podwykonawców ustalona w umowach za umowny zakres robót nie przekroczyła wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową. 

4. Wykonawca zapewni, że okres i zakres odpowiedzialności za wady, zarówno z tytułu gwarancji jakości, jak  
i rękojmi za wady będzie w pełni zgodny z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Umowy,  
a w szczególności okres odpowiedzialności za wady Podwykonawcy będzie dokładnie taki sam jak okres 
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się regulować w terminie i umówionej wysokości  wszelkie należności wobec 
wszystkich swoich podwykonawców (dalsi podwykonawcy) oraz oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby 
każdy Podwykonawca za pomocą którego będzie wykonywał daną cześć robót budowlanych, nie wystąpił do 
Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę należnego mu wynagrodzenia lub innych kwot, a w przypadku 
takiego wystąpienia w jakiejkolwiek formie Wykonawca zobowiązuje się pokryć wynikłe stąd dla 
Zamawiającego wszelkie szkody, koszty i wydatki związane z tymi roszczeniami dalszego Podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowód zapłaty wymagalnych 
należności na rzecz Podwykonawców, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizują prace na rzecz 
Wykonawcy za pomocą dalszych Podwykonawców, również dowód zapłaty wymagalnych należności na rzecz 
dalszych Podwykonawców.  

7. W przypadku, gdyby Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymienionych w ustępie  
6 oświadczeń w terminie lub dostarczył oświadczenia niekompletne, Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia następującego 7 dni po dniu, w którym wszystkie 
wymagane i kompletne oświadczenia zostaną doręczone Zamawiającemu.  
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8. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 (trzech) dni przed upływem terminu zapłaty faktury końcowej 
doręczyć Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców zatrudnionych 
przez Wykonawcę, z którymi zawarł umowy o roboty budowlane, a w przypadku, gdy Podwykonawcy 
realizują prace na rzecz Wykonawcy za pomocą dalszych Podwykonawców, również dowód zapłaty 
wymagalnych należności na rzecz dalszych Podwykonawców. 

9. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczył wymienionych w ustępie poprzedzającym dowodu zapłaty 
w terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy wystąpili w jakiejkolwiek formie w oparciu  
o art. 647¹  Kodeksu Cywilnego o zapłatę do Inwestora, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie 
Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych zobowiązany jest udzielić pisemnego 
wyjaśnienia odnośnie do zasadności roszczenia zgłoszonego przez Podwykonawcę lub dalszych 
Podwykonawców wraz z uzasadnieniem, niezależnie od innych obowiązków w tym zakresie określonych 
niniejszą Umową. 

11. W przypadku braku satysfakcjonujących wyjaśnień co do przyczyn braku zapłaty Zamawiający dokona zapłaty 
Podwykonawcy który wykonał określone w fakturze pracy potwierdzone przez Wykonawcę, pomniejszając o 
dokonaną wypłatę, wynagrodzenie  Wykonawcy. 

 
§ 10  

Termin realizacji 

Strony ustalają, że zadanie zostanie zrealizowane do dnia  31 sierpnia 2020 roku. 

 

§ 11  
Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy określony w § 1. 
2. Wykonawca po zakończeniu całości robót budowlanych i przygotowaniu kompletu dokumentów 

odbiorowych Operat kolaudacyjny, zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika 
budowy oraz stosownym pismem. 

3. Operat kolaudacyjny winien zawierać m.in.: dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
dokumentację projektową powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, prób, protokoły odbiorów 
technicznych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, deklaracje 
właściwości użytkowych zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z oświadczeniem kierownika budowy 
o ich wbudowaniu. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty skutecznego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru komplet 
dokumentów odbiorowych - operat kolaudacyjny - w tym pełną dokumentację powykonawczą. 

6. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności 
odbiorowych. 

7. Jeżeli brak jest wad w wykonaniu przedmiotu Umowy lub gdy te wady zostały usunięte przez Wykonawcę  
w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia, sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu Umowy bez 
zastrzeżeń. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru, zostaną stwierdzone wady i usterki, sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu 
umowy z zastrzeżeniami, a Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z obiektu, Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do usunięcia ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym 
od dnia podpisania protokołu z zastrzeżeniami, 
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b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o wartość wadliwie 
wykonanych elementów przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysów powykonawczych. 

9. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem lub Wykonawca odmówi podpisania protokołu odbioru, sporządzany jest dokument 
odmowy odbioru przedmiotu Umowy, a Zamawiający może według swojego wyboru: 
a) zażądać wykonania robót wadliwych po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, 

wyznaczając odpowiedni termin, 
b) w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania robót wadliwych po raz drugi, Zamawiający może 

powierzyć wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
c) odstąpić od umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, co zostanie potwierdzone 
stosownym czynnościami odbiorowymi i odpowiednim protokołem. 

11. Od daty odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz okres rękojmi i gwarancji jakości na kompleksowo zrealizowane w ramach 
niniejszej umowy roboty wykonane przez Wykonawcę i Podwykonawców w obiekcie. 

 

§ 12  
Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawarł w cenie 
oferty, która została przyjęta jako wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy. Wynagrodzenie 
ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może w przyszłości żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie wykonywania prac uznał, że nie mógł przewidzieć rozmiarów i kosztów prac.   

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu Umowy ustala się  w wysokości netto 
……………………… PLN (słownie netto: ………………………………….) plus obowiązujący VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie płatność za realizację zadania w następujący sposób: 
3.1. Pierwsza faktura częściowa na kwotę 2% wartości całkowitej zadania wystawiona po wykonaniu  

i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich projektów budowlanych i wykonawczych. 
3.2. Druga faktura częściowa na kwotę 68% wartości całkowitej zadania wystawiona po dostarczeniu na 

budowę: wszystkich podzespołów wchodzących w skład układu kogeneracyjnego, kotła gazowego oraz 
wszystkich rozdzielnic i transformatorów elektrycznych. 

3.3. Trzecia faktura, będąca fakturą końcową, na kwotę 30% wartości całkowitej zadania, wystawiona po 
zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym wszystkich prac oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie obiektu.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie informacja Wykonawcy o zakończeniu zleconych prac oraz 
protokół odbioru. 

5. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania wykonanych prac protokołem odbioru. 

6. W przypadku sporządzenia protokołu odbioru w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia prac 
termin płatności określa się na 7 dni od daty sporządzenia protokołu. Za datę zapłaty uznawać się będzie 
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 13  
Gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 
Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru  lub powstałe bądź ujawnione w okresie gwarancji.  
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2. Okres gwarancji ustala się na  41 000 motogodzin pracy silnika (słownie: czterdzieści jeden tysięcy) lecz nie 
więcej niż 6 lat od daty protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji. 

3. Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na piśmie  
o treści zgodnej z ofertą. Brak wydania takiego dokumentu stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru 
końcowego. 

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając  
Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad  w wyznaczonym terminie, Zamawiający  ma 
prawo do ich usunięcia na  koszt Wykonawcy, we własnym zakresie lub poprzez powierzenie usunięcia osobie 
trzeciej. 

5. Wykonawca  nie  może  uwolnić  się  od  odpowiedzialności  z  tytułu gwarancji lub rękojmi za wady powstałe 
na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził  lub na skutek niewłaściwych  metod wykonania robót, 
stosowanych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku powstania szkody na skutek prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych mających na 
celu usunięcie wad fizycznych przedmiotu Umowy podczas trwania okresu gwarancji stosuje się § 8 ust. 4 
Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałe podczas usuwania wad 
fizycznych szkody oraz zobowiązany jest do zapłaty za powstałe szkody na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego lub podmiotom wskazanym przez Zamawiającego, które zgłosiły się do Zamawiającego o 
zapłatę odszkodowania w związku z powstałą szkodą. 

7. W przypadku robót budowlanych trwających w okresie gwarancji, w których wyniku nastąpią szkody  
w postaci wydania przez organy administracji publicznej lub jednostki sektora finansów publicznych decyzji 
nakładających na Zamawiającego kary finansowe, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty. 

 

§ 14  
Zabezpieczenie wykonania Umowy 

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 10% (słownie dziesięć procent) wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 12 ust 2. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej.  

3. Jeżeli zabezpieczenie będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ono gwarancją 
bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji 
klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub 
zatrzymane na następujących zasadach: 

 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji za wady 
 i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu, 

 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku. 
 

§ 15  
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
1.1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
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1.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) brutto za każdy dzień zwłoki,  

1.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  
w protokole odbioru, 

1.1.3. za każdorazowe niedotrzymanie przez Wykonawcę w czasie trwania gwarancji, zaoferowanej 
minimalnej sprawności elektrycznej poszczególnych silników gazowych określonej w § 3  
w wysokości 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) za każdy 1% (słownie: jeden 
procent) poniżej gwarantowanej przez Wykonawcę sprawności elektrycznej, sprawdzanej zgodnie 
z § 2 ust. 2 pkt 11). 

1.1.4. za każdorazowe niedotrzymanie przez Wykonawcę w czasie trwania gwarancji, zaoferowanej 
minimalnej sprawności cieplnej poszczególnych silników gazowych określonej w § 3 w wysokości 
40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każdy 1% ( słownie: jeden procent) poniżej 
gwarantowanej przez Wykonawcę sprawności cieplnej, sprawdzanej zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 11). 

1.1.5. za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 50 000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

1.1.6. za zastępcze dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 5% (pięć 
procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2,  

1.1.7. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  -  w wysokości 15% 
(piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości  15% (piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego  
w § 12 ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego 
z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania 
wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 16  
Ryzyko Wykonawcy 

1. Za  wszystkie wykonane prace wynikające z Umowy odpowiada Wykonawca. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy 

wypełnianiu zobowiązań umownych.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
 

§ 17  
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przyczyn przewidzianych prawem, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub 
od jej niewykonanej części w przypadku: 
1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 
1.2. postawienia w stan likwidacji Wykonawcy bądź ogłoszenia jego upadłości albo wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego, 
1.3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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1.4. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał prowadzenia robót 
bez uzasadnionych przyczyn przez co najmniej trzy dni robocze, 

1.5. trzykrotnego stwierdzenia łamania przez Wykonawcę przepisów oraz zasad BHP i/lub PPOŻ. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w terminie 14  dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego powyższej wiadomości. 
 

§ 18  
Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający może aneksować Umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia na etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron.  

2. Zamawiający dopuszcza również aneksowanie Umowy w zakresie wydłużenia terminu dostawy  
w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy oraz 
niezależnych od obu Stron. 

3. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez 
Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19  
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej, wymagają 
zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.   

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy podlegają Sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część Umowy stanowią: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
b) Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy. 
c) Kopia umowy ubezpieczenie OC Wykonawcy. 
d) Oferta Wykonawcy z dnia ……. r. 
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