ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Ogólne warunki
umowy w sprawie zamówienia publicznego o dostawy.
Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie:
„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz”

Umowa zawarta w dniu ............................................ w Goniądzu pomiędzy:
Gminą Goniądz…………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………..
…………………………………………..,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „„Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz””, zgodnie
z dokumentacją techniczną, projektami technicznymi, SIWZ, oraz harmonogramem dostaw
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
2. Zamówienie stanowi kluczową część Projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 5 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, Działanie 5.2 „Rozwój
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

§2
1. Ryczałtową wartość przedmiotu umowy określa się na:
Wartość zamówienia netto: .....................................................................
Słownie:
.....................................................................
Wartość VAT:
.....................................................................
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Słownie:
.....................................................................
Wartość zamówienia brutto: .....................................................................
Słownie:
.....................................................................
2. Powyższa cena stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych poszczególnych zestawów
kolektorów słonecznych i ilości tychże zestawów zgodnie z tabelą poniżej:
Tabela cen jednostkowych dostarczanych instalacji kolektorów słonecznych:
Oznaczenie
zestawu
(zgodnie SIWZ)
Zestaw A
Zestaw B
Zestaw C
Zestaw D
Zestaw E
Zestaw F

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
VAT

Ilość zestawów

Wartość
Netto

Wartość
Brutto

34
109
36
1
2
1
RAZEM

1.
2.
3.

4.
5.

§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość dostaw wraz z montażem instalacji określonych
w dokumentacji przetargowej w terminie: do 29 sierpnia 2014r.
Termin rozpoczęcia realizacji zadania nastąpi w dniu zawarcia umowy w lokalizacjach
wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, Prawem
Budowlanym, dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, Polskimi Normami
przenoszącymi normy europejskie i warunkami technicznymi, stosować materiały i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodne z aprobatami lub polskimi normami oraz spełniać
wymagania określone w SIWZ
Nie przestrzeganie zapisów §3 pkt 1 - 3 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do
natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą.
§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zapewnienie Wykonawcy dostępu do poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym
harmonogramem prac.
2. Zapewnienie stosownego współdziałania przy dostępie do lokalizacji w których mają być
montowane instalacje;
3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego w tym ustosunkowanie się do pisemnych uwag
i wniosków Wykonawcy,
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4. Zapewnienie stosownego współdziałania z Wykonawcą potrzebnego do uzyskania
odpowiednich decyzji, pozwoleń, zgód oraz zgłoszeń, niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
5. Dokonywanie odbiorów na zasadach określonych niniejszą umową.
6. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)Dostawa wszystkich materiałów i urządzeń w miejsca montażu zgodnie z wykazem
nieruchomości objętych projektem;
2)Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3)Zapewnienie dozoru mienia na terenie dostaw i robót na własny koszt;
4)Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub
aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5)Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z poniesieniem kosztów utylizacji;
6)Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami;
8)Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;
9)Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
dostawami i robotami, w tym także związane z ruchem pojazdów;
11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania montażu;
13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) Uporządkowanie terenu dostawy z montażem po zakończeniu robót, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,
nawierzchni lub instalacji;
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15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze;
16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunięcia na koszt Wykonawcy;
17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
18) Posiadanie opłaconego ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument
potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować,
co najmniej :
a)
Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników
Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
b)
Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;
19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
montażowych lub termin zakończenia dostaw;
20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
21) Ponoszenie kosztów związanych z próbami, sprawdzeniami i badaniami zgodnie
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Prawem Budowlanym,
warunkami właścicieli sieci i niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia montażu
instalacji i przekazania właścicielowi w użytkowanie,
22) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, oraz udokumentowanie osiągnięcia
założonego efektu ekologicznego w projekcie
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie dostawami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7
dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca ustanawia koordynatora dostaw w osobie ……………….. tel. …………...
2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, którym jest ……………………………..
3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego ustanawia się ………………………………
4. Strony dopuszczają zmianę inspektora nadzoru oraz koordynatora poprzez jednostronne
pisemne oświadczenie woli Zamawiającego.
§7
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1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 72 miesięcy na całość prac oraz dostarczone
materiały określonych niniejszą umową oraz gwarancji na okres 120 miesięcy na
dostarczone kolektory słoneczne. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym
po zakończeniu odbioru końcowego. Strony zastrzegają wzajemnie, że rękojmia skończy się
wraz z upływem okresu gwarancji.
2. Zgłoszone przez Zamawiającego wady Wykonawca usunie w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia
wad tzw. ,,wykonaniem zastępczym” jeśli Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym
w ust.2
4. W okresie gwarancji podstawowej tj. 72 miesięcznej Zamawiający wymaga prowadzenia
serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej za wykonanie całości
zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności i koszty związane
z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych ich elementów .
5. Wykonawca zobowiązuje się podjąć stosowne działania w ciągu 48 godzin od momentu
zgłoszenia awarii.
§8
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
określone w § 2 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z wystawioną
fakturą Wykonawcy, po dokonaniu odbioru dostaw w oparciu o sporządzone przez
Wykonawcę wykazy dostaw zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Za datę zapłaty strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.
3. Fakturę należy wystawić na płatnika –
Gmina Goniądz
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz
NIP: 546 137 74 26
3. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe wykonanych przez Wykonawcę dostaw, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu części dostaw potwierdzonych
protokołem odbioru częściowego. Zamawiający dopuszcza rozliczenie dostaw częściowych na
podstawie maksymalnie dwóch protokołów częściowych. Wartość dostaw objętych protokołem
odbioru dostaw częściowych nie może być mniejsza niż 35% wartości zamówienia dla pierwszego
protokołu częściowego odbioru dostaw i 50 % wartości zamówienia dla drugiego protokołu
częściowego odbioru dostaw, pozostałe 15% wartości zamówienia zostanie rozliczone na
podstawie protokołu końcowego odbioru dostaw.
4. Jednostką obmiarową zawartą w protokołach odbioru częściowego i końcowego jest wykonana i
uruchomiona kompletna instalacja solarna w danym obiekcie.
§9
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi na rzecz
Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości …………….. zł (słownie:) w formie ……………..
§ 10
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zwrot
zabezpieczenia dokonany zostanie w sposób następujący:
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1. 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w ciągu
30 dni od dnia zakończenia przez Wykonawcę dostawy i montażu zestawów kolektorów
słonecznych i ich przyjęcie przez Zamawiającego jako należycie wykonanych (bez usterek),
2. 30% wartości wniesionego zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
gwarancji zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

1.

2.
3.
4.

§ 11
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli Wykonawca:
a) nie przystąpił lub zaniechał realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego,
b) uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje na
pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,
c) wykonuje umowę w sposób niezgodny z harmonogramem realizacji zamówienia
(załącznik nr 3 do umowy).
Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia okoliczności, które spowodowałyby, że jej wykonanie nie leży w interesie
publicznym stosownie do art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał
wykonanie dostaw na okres dłuższy niż 21 dni, z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić z przyczyn niezależnych od niego
m.in. nie otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

§ 12
Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w § 11 wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 13
Strony przewidują kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach :
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 umowy za każdy dzień kalendarzowy
zwłoki, licząc od następnego dnia po ostatecznym terminie wykonania,
2. za zwłokę w usunięciu usterek jakościowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 umowy za każdy dzień
zwłoki,
3. w razie nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić
od umowy i żądać kary w wysokości 10% zamówienia brutto określonego w §2 umowy,
4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 10% zamówienia brutto określonego w §2 umowy,
5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający
zapłaci karę w wysokości 10% zamówienia brutto określonego w §2 umowy,
6. za zwłokę w płatności faktury z winy zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe licząc od następnego dnia po terminie płatności.
§ 14
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar, o których mowa w §13 z należności
wynikających z faktur Wykonawcy, lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w § 9.
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2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 15
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorczych wad, strony ustalą termin ich usunięcia, a w
przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający, po uprzednim dodatkowym,
pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na
koszt Wykonawcy (dopuszczalne jest potrącenie kosztów zastępczego usunięcia wad z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
2. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie posiadał wady trwałe, stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru pozwalające jednak na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej, technicznej obliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego na koszt
Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przy czym nie ma znaczenia, kto był
bezpośrednim Wykonawcą kwestionowanego zakresu robot, dostawcą lub producentem
materiałów.
§ 16
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 17
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w
postaci aneksu do umowy.
2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem wskazanych poniżej przypadków. Zamawiający
przewiduje następujące warunki i okoliczności w których możliwa będzie zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1)
Zmiana wysokości podatku VAT.
- warunkiem zmiany będzie ewentualna zmiana ustawowych stawek podatku VAT w
okresie realizacji i rozliczania zadania w odniesieniu do objętego umową przedmiotu
zamówienia.
2)

Zmiana dat i terminów wypełnienia zobowiązań
- warunkiem zmiany będzie wystąpienie przynajmniej jednej z niżej wymienionych
okoliczności:
A. Działanie „siły wyższej”
a) pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie wydarzenia, których nie mogła
przewidzieć żadna ze stron w dniu podpisania umowy, występujące po tej dacie, nie dające się
uniknąć i pozostające poza kontrolą obydwu stron. Przypadkami „siły wyższej” są np. powódź,
trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna, itp…
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b) za „siłę wyższą” nie uważa się braku środków Wykonawcy na realizację przedmiotu
umowy, jak również nie wywiązanie się z umów przez kontrahentów Wykonawcy,
c) strona umowy chcąca powołać się na wystąpienie „siły wyższej” ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu,
d) strona powołująca się na działania ,,siły wyższej” musi udowodnić jej wystąpienie za
pomocą dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego instytucje,

B. Problemy z terminowym wykonaniem zamówienia ze względu na brak dostępu do budynków,
w których wykonane mają być roboty instalacyjne.
C. Zmiany kwoty środków finansowych, przeznaczonych na wykonanie przedmiotowego
zamówienia, dokonanej przez uprawniony organ, z której wynika konieczność zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5.

Zmiany miejsca montażu instalacji solarnych (adresy).
- warunkiem zmiany będzie wystąpienie jednej z następujących okoliczności:
A. gdy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, ujawni się brak technicznych warunków
do dokonania stosownego montażu,
B. gdy ze względu na decyzję osób trzecich, których zgoda jest niezbędna do dokonania montażu,
nie będzie możliwy montaż we wskazanej lokalizacji.
C. gdy ze względu na rezygnację właścicieli nieruchomości z montażu instalacji kolektorów
słonecznych konieczne będzie wykonanie instalacji solarnej o tych samych głównych parametrach
technicznych (ilość kolektorów, wielkość zasobnika cwu)
D. gdy ze względu na zmiany ilości mieszkańców w poszczególnych budynkach objętych projektem
pojawi się uzasadniona potrzeba zamiany pomiędzy poszczególnymi zestawami instalacji
kolektorów słonecznych, pod warunkiem że łączna ilość poszczególnych zestawów dostarczanych
Kolektorów słonecznych nie ulegnie zmianie.
6.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową.
- warunkiem zmiany będzie:
A. zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami
użytkowania instalacji wraz z potwierdzeniem faktu konieczności wykonania robót zamiennych
przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenie robót przez
Zamawiającego lub
B. konieczność wykonania robót zamiennych w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników projektu
,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie
Goniądz” wynikających z umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Powyższa zmiana nie może prowadzić do podwyższenia łącznej ceny wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do ceny ofertowej.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności zmiany umowy w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że
materiały lub urządzenia zamienne spełniały będą wszystkie wymagania SIWZ oraz dokumentacji
technicznej, oraz pod warunkiem, że konieczność zmiany wynika z obiektywnych, niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, a dostarczone materiały zamienne w żaden sposób nie
wpłyną na pogorszenie właściwości funkcjonalnych i użytkowych dostarczanych instalacji
kolektorów słonecznych
8. Treść umowy o udzielenie zamówienia publicznego może podlegać zmianie w przypadku
zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu. Zakres ewentualnych zmian musi odpowiadać zmianom umowy o
dofinansowanie.

§ 19
Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Integralną część umowy stanowią:
 formularz ofertowy – załącznik nr 1
 harmonogram rzeczowo – finansowy - załącznik nr 2
 harmonogram realizacji zamówienia – załącznik nr 3
§ 22
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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