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Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
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woj. podkarpackie
tel.
014 68 38 100
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014 68 38 161
adres internetowy:
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www.debica.pl
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.271.4.2018.MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI POWYŻEJ 221 000 EURO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE.
Zamówienie dofinansowane w ramach projektu:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”
nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
Naniesiono zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi, zauważonych pomyłek oraz udzielonych
indywidualnych interpretacji dla Zamawiającego
Stan na dzień 26 marca 2018 roku.
Zatwierdzam:

Specyfikacja niniejsza zawiera 173 strony.
Dębica 14.02.2018r.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
2. Działający wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o umowę partnerską z dnia 28.02
2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica, a Gminą Ropczyce oraz na podstawie porozumienia
o wspólnym przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z dnia 15.02.2018r. pomiędzy
Gminą Miasta Dębica, a Gminą Ropczyce w zakresie upoważnienia jej do przygotowania
i przeprowadzenia procedury przetargowej na Instalację systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce w ramach projektu pn.:
„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta
Dębica i Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
Zamawiający:
1) Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-15-81-908, REGON 690581962,
2) Gmina Miasta Dębica , ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP: 8722230742, REGON 851661205
Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Gmina Miasta
Dębica.
3. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
4.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz 39 - 43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
UPzp – przez to określenie pojawiające się w treści SIWZ poniżej rozumie się Ustawę z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

5. Określenie przedmiotu zamówienia.
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej – zestawów
solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, a także wyłonienie inspektorów nadzoru.
Został podzielony na pięć części polegających na:
5.1.1.
Część 1: Instalacja kolektorów słonecznych. Dostawa i montaż w oparciu
o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji kolektorów
słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 250 zestawów):
− 140 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 105 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany
na gruncie,
− 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowane
na gruncie,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany
na dachach budynków gospodarczych,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany
na dachach budynków gospodarczych,
b) w gm. Ropczyce (łącznie 159 zestawów):
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 1 kolektor słoneczne i zasobnik 200 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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− 67 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 70 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 5 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowany na gruncie,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowany na gruncie,
− 1 zestaw (w skład którego wchodzi :4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na gruncie
− 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowane na dachach budynków gospodarczych,
− 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach budynków gospodarczych,
− 1 zestaw (w skład którego wchodzi :4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3)
montowany na dachach budynków gospodarczych
5.1.2.
Część 2: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą. Dostawa
i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz
z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 65 szt. kotłów):
− 31 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych
− 23 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych
− 11 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych,
b) w gm. Ropczyce (łącznie 3 szt. kotłów):
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych,.
5.1.3.
Część 3: Instalacje fotowoltaiczne. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną
dokumentację
techniczną
494
zestawów
instalacji
fotowoltaicznych
wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 263 zestawów), w tym:
− 39 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 61 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 80 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3
oraz grzałką 3 kW
− 56 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3
oraz grzałką 3 kW
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie,
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie
− 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałka 3 kW
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
b)
w gm. Ropczyce (łącznie 231 zestawów) , w tym:
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowane
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 50 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 78 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 43 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowana
na budynku mieszkalnym osób fizycznych
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowana
na gruncie,
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie
− 5 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie
− 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowane
na gruncie
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowane
na gruncie,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 16 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 8 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 9,18 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
5.1.4.
Część 4: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica. Usługa pełnienia nadzoru
inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych,
kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji fotowoltaicznych” dotycząca
instalacji z terenu Miasta Dębica.
5.1.5.
Część 5: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce. Usługa pełnienia nadzoru
inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych,
kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji fotowoltaicznych” dotycząca
instalacji z terenu Gminy Ropczyce.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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5.2. Podwykonawstwo:
5.2.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
5.2.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
5.2.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
Kody CPV:
0099..3333..1111..0000--99
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
4444..6622..1122..2200--77
Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
0099..3333..1122..0000--00
Słoneczne moduły fotoelektryczne
7799..4422..1111..0000--22
Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych.
7711..5522..0000..0000--99
Usługi nadzoru budowlanego
6.

Zamówienia częściowe.

Zamawiający wyodrębnia dwie grupy części zamówienia:
Grupa 1: części I, II i III (dotyczy wykonawców)
Grupa 2: części IV i V (dotyczy nadzoru)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez jednego Wykonawcę na więcej niż jedną część
zamówienia w obrębie jednej grupy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych przez jednego
Wykonawcę na część lub części wyodrębnione w jednej grupie i choćby jedną część wyodrębnioną
w drugiej grupie. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na część lub części zamówienia wyodrębnione w jednej
i choćby jedną część wyodrębnioną w drugiej grupie lub odwrotnie, Zamawiający odrzuci taką ofertę
w całości.
Część I: Nazwa: Instalacje kolektorów słonecznych, Zakres: Dostawa i montaż zestawów solarnych
Część II: Nazwa: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą, Zakres: Dostawa i montaż
kotłów c.o. opalanych biomasą
Część III: Nazwa: Instalacje fotowoltaiczne, Zakres: Dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych
Część IV: Nazwa: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica, Zakres: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
dla instalacji montowanych na terenie Gminy Miasta Dębica
Część V: Nazwa: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce, Zakres: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
dla instalacji montowanych na terenie Gminy Ropczyce.
7.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu dostaw o podobnych
charakterze, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 UPzp.

8.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.
8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

9.

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2018r.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie:
9.1. części 1, 2 i 3 zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018 r.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w 3 etapach:
1) etap 1 – dostawa i montaż 30% zestawów instalacji solarnych, kotłów na biomasę, nie później
niż do dnia 30.06.2018 r.,
2) etap 2 – dostawa i montaż 40% (narastająco 70%) zestawów instalacji solarnych, kotłów
na biomasę, nie później niż do dnia 31.08.2018 r.,
3) etap 3 – dostawa i montaż 30% (narastająco 100%) zestawów instalacji solarnych, kotłów
na biomasę, nie później niż do dnia 31.10.2018 r.,
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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9.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji
fotowoltaicznych w ramach jednego gospodarstwa nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące
po sobie (3 dni dla każdej instalacji), a kotłów na biomasę nie trwało dłużej niż 1 dzień roboczy.
Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę
w zakresie jednego budynku.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu i spełniają
warunki określone przez Zamawiającego.
10.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
10.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
10.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – przepisów – zamawiający nie określa warunków
w tym zakresie.
10.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:
a) Część 1 – kolektory słoneczne: Co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem
instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji
(zestawów) – w ramach jednego kontraktu;
oraz
Dysponuje osobami spełniającymi wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:
1. Kierownik robót branży sanitarnej (minimum 2 osoby) – posiadający uprawnienia do kierowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (* szczegółowe wymagania w uwadze poniżej)
2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego
instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kolektorów słonecznych
lub uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV (* szczegółowe wymagania w uwadze
poniżej)
3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno–budowlanej (* szczegółowe wymagania
w uwadze poniżej)
4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie minimum 1 rok i kwalifikacje do montażu
instalacji kolektorów słonecznych.
b) Część 2 – kotły opalane biomasą: Co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu
instalacji automatycznych kotła(ów) centralnego ogrzewania opalanego(ych) biomasą z układem
podawania paliwa mocy łącznej 200 kW – w ramach jednego kontraktu;
oraz
Dysponuje osobami spełniającymi wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:
1. Kierownik robót branży sanitarnej (minimum 2 osoby) – posiadający uprawnienia do kierowania
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (* szczegółowe wymagania w uwadze poniżej)

1

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w Rozdziale 6, pkt. 6.2.3 SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych
w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego
instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kotłów centralnego ogrzewania
lub uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 1 kV (* szczegółowe wymagania w uwadze
poniżej)
3. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie minimum 1 rok i kwalifikacje do montażu
instalacji automatycznych kotłów opalanych biomasą z układem podawania paliwa.
c) Część 3 – instalacje fotowoltaiczne: Co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 instalacji na budynkach osób fizycznych –
w ramach jednego kontraktu lub Co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 150 kW łącznie w ramach jednego kontraktu.
oraz
Dysponuje osobami spełniającymi wymogi określone do pełnienia poniższych funkcji:
1. Kierownik robót branży elektrycznej ( minimum 2 osoby) - posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik
budowy/kierownik robót co najmniej 5 lat w tym doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik
robót zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach
o wartości instalacji co najmniej 300kW. (* szczegółowe wymagania w uwadze poniżej)
2. Osoba z uprawnieniami branży sanitarnej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia do kierowania
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (* szczegółowe wymagania w uwadze poniżej)
3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (jedna osoba) – posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno–budowlanej kanalizacyjnych (* szczegółowe
wymagania w uwadze poniżej)
4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadającymi doświadczenie minimum 1 rok i kwalifikacje do montażu
instalacji fotowoltaicznych.
UWAGA:
W zakresie części 1 , 2 , 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli
realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie tylko w formule dostaw z montażem.
d) Część 4 i 5
1. Inspektor nadzoru branży sanitarnej – wykonawca dysponuje minimum jedną osobą i posiadająca
wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu kontraktów lub kierowaniu
robotami dotyczącymi montażu kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą. Osoby te muszą
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów (* szczegółowe wymagania w uwadze poniżej)
2. Inspektor nadzoru branży elektrycznej – wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych lub w kierowaniu robotami
elektrycznymi ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Osoby te muszą
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Inspektor nadzoru branży budowlanej – wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robot konstrukcyjnobudowlanych lub odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. (* szczegółowe wymagania w uwadze poniżej)
(*) Uwaga:
1) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji
zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08)
oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich
zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych
w dacie ich nadania.
2) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa
członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
3) W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN,
dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku
do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia zawarcia umowy na realizację
zamówienia.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdz. 10.1. niniejszej IDW zostaną spełnione łącznie na ogólnych zasadach sumowania.
Zamawiający nie określa zgodnie z art. 23 ust. 5 UPzp szczególnego sposobu spełniania
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b UPzp.
10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1.
niniejszej IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 10.3. niniejszej
IDW wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
10.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.UPzp.
11.

Przesłanki wykluczenia wykonawcy:
11.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 UPzp.
11.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy wskazane w art. 24 ust. 5
pkt. 1,2,4 i 8 UPzp.
11.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp.
11.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 UPzp
lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 11.2. IDW, może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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11.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
11.4. IDW
11.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
12.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
12.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej
wraz z Ofertą.
12.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument
przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny
na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ
12.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dołączy do oferty,
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 2 ustawy w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu
– załącznik numer 2 do SIWZ
12.4. Informacje dotyczące JEDZ:
1) JEDZ składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej.
2) Wykonawca może złożyć JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD. Jednolity Dokument
przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego
postępowania (w zakresie Części I) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu wypełnienia
własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca
powinien wykonać kolejno następujące czynności:
− pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący Załącznik Nr 4a do SIWZ,
który
po
zaimportowaniu
do
narzędzia
dostępnego
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl umożliwi wypełnienie
JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego
(Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może wypełnić i złożyć
JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SIWZ).
− wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;
− zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;
− załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.
Po wypełnieniu w/w oświadczenie, należy wydrukować, podpisać przez osoby reprezentujące
wykonawcę/wykonawców występujących wspólnie (podmiot trzeci – o ile dotyczy),
i w formie pisemnej złożyć wraz z ofertą.
3) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego
Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP),
dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4) Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie UZP, Zamawiający
zastrzega, że w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane
z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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„Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
ochrony środowiska, prawa socjalnego, prawa pracy?” Wykonawca składa oświadczenie
w zakresie:
− przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu karnego;
− przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 - 221 Kodeksu
karnego;
− przestępstwa o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U poz. 769).
5) W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje przesłanek
fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, to Wykonawca
składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy
związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
WAŻNE: Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji
α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
Właściwej
(dowodowej)
weryfikacji
spełniania
konkretnych,
określonych
przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane
przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego
(art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
12.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10 dni) terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 UPzp.
12.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12.8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Skrócony opis kolejności postępowania Zamawiającego zgodnie z przewidzianą procedurą
odwróconą:
Czynność
Podstawa prawna UPzp:
Otwarcie ofert
Art. 86 ust. 2,3,4
Informacja z otwarcia ofert na stronie internetowej
Art. 86 ust. 5.
Złożenie przez Wykonawców oświadczenia o grupie kapitałowej do 3 dni
Art. 24 ust. 11
Sprawdzanie czy oferty nie podlegają odrzuceniu
Art. 89 ust. 1
Sprawdzanie czy oferty nie zawierają omyłek i ich poprawa
Art. 87 ust. 2
Sprawdzenie czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny
Art. 90 ust. 1
Przyznanie punktacji wg kryteriów i wyłonienie najkorzystniejszej oferty
Art. 26 ust. 1,2
Art. 24 ust. 11
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie grupy kapitałowej
Art. 26 ust. 2f
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie oświadczeń na podstawie JEDZ
Art. 25 ust. 1
Wezwanie wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
Art. 26 ust. 1,2
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Wybór najkorzystniejszej oferty
Art. 92
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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12.9. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
12.9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
12.9.1.1. wykazu osób (dla wszystkich części), skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami
12.9.1.2 wykazu dostaw (dla części 1, 2 i 3) lub usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
12.9.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
12.9.2.1odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy,
12.9.2.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
12.9.2.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
12.9.2.4.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

111333

Instrukcja dla Wykonawców IDW

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
12.9.2.5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.
12.9.2.6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
12.9.2.7.oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty,
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
12.9.2.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
12.9.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt. 12.9.1. IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
12.9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12.9.2. – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
12.9.4.1. Zamiast dokumentu z pkt. 12.9.2. – składa informacje z odpowiedniego rejestru,
albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13,14 i 21 UPzp,
12.9.4.2. Zamiast dokumentów z pkt., 12.9.2.1., 12.9.2.3., 12.9.2.4. – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
12.9.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.9.2.2. IDW, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, poza dokumentem wymienionym
w pkt. 12.9.2.3. i pkt. 12.9.2.4., który powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tego terminu.
12.9.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w 12.7.4. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt. 12.7.5. IDW stosuje się odpowiednio.
12.9.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt. 12.7.2.2. IDW, składa dokument, o którym
mowa w pkt. 12.7.4.1. IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 12.7.5. IDW stosuje się.
12.9.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
12.9.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352).
12.10. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego:
12.10.1. Część 1:
a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1
(lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO
9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b
ust. 1 ustawy Pzp.
b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie
przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
12.10.2. Część 2:
c) certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012
(lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła wydany
przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
d) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie
przez piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym, w tym sprawność nominalna kotła minimum 88,0 %
12.10.3. Część 3:
a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646
lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie
z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
b) karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające
spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia,
c) karta techniczna inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnienie parametrów
zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
d) karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego
za przygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii
elektrycznej)
W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy - zamawiający informuje,
że w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego
przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie
przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane,
dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego
oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (art. 30a ust. 4
ustawy).
W zakresie certyfikatów i raportów z badań wydawanych przez jednostki oceniające zgodność
zamawiający informuje, że akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu
do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie,
o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem
że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy
lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy).
13.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 22a UPzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
13.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
13.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
13.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 UPzp
oraz, o których mowa w pkt. 11.2. IDW.
13.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
13.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
13.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.4. IDW.
13.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o których mowa
w pkt. 12.2.
13.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPzp, zobowiązany jest do przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.6.2. IDW,
13.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a UPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
13.8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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13.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
13.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
13.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
13.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
13.9.1. jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców,
13.9.2. nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji
wymaganych w części II Sekcja A i B oraz w części III jednolitego dokumentu,
13.9.3. jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
13.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców.
14.

15.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja).
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
14.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 11.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 10.1.3. IDW.
14.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument
lub oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
14.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt. 12.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
14.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 12.7.,
przy czym:
14.5.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 12.7.1. składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt 10.1.2. IDW,
14.5.2. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 12.7.2. składa każdy z nich.
Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
15.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 15.3. – 15.6. IDW.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie merytorycznym – Józef Rutka
b) w zakresie merytorycznym – Lidia Pater - Dachowska
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c) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Mateusz Krajewski.
15.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15.3. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
15.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
15.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”
składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy
złożyć w oryginale.
15.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 13.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak
w pkt 15.5. IDW, tj. w oryginale.
15.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej
w pkt. 15.5. IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
15.8. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt. 15.5. - 15.7. IDW, uważa się oświadczenie
lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16.

Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres podany na początku IDW, z dopiskiem
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Dębicy. Zamawiający prosi
o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres przetargi@umdebica.pl, w formie
edytowalnej, ponieważ skróci to czas na udzielanie wyjaśnień.
16.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
16.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 16.2., lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 16.2.
16.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
16.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
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16.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.
16.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
informację na stronie internetowej.
16.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38
ust. 4a UPzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a
UPzp.
16.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
17.

Wymagania dotyczące wadium.
17.1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
Dla części 1: 80 000,00zł, słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.
Dla części 2: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
Dla części 3: 180 000,00 zł, słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych
Dla części 4 i 5 : nie stawia się wymogu zabezpieczenia oferty wadium.
W przypadku składania ofert na więcej części – forma wadium musi umożliwiać jego niezależny
zwrot lub zatrzymanie w zależności od części.
Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
17.1.1. pieniądzu;
17.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
17.1.3. gwarancjach bankowych;
17.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
17.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
17.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
17.2.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
17.2.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
17.2.3. kwotę gwarancji,
17.2.4. termin ważności gwarancji
17.2.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu
wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji
powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba,
że wynika to z przepisów prawa.
17.2.6. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy
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- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
17.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
17.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank PKO S.A., nr 93 1240 4764 1111 0000 4866 4471.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Kasa Zamawiającego nie przyjmuje gotówki.
17.3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
w kasie zamawiającego. Kasa mieści się w pokoju nr 119 w siedzibie zamawiającego kasa
jest czynna w godzinach 900 - 1300.
17.4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia
przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
17.5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 UPzp:
17.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 16.7.
17.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
17.5.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
17.6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
17.6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
17.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
17.6.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
17.6.4. Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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18.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości
ceny całkowitej podanej w ofercie. (dotyczy danej części zamówienia)
18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 18.2. od „2” do „5” musi być wystawione
na Zamawiającego.
18.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty,
z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.
18.5. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności
potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank
prowadzący rachunek Zamawiającego.
18.6. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w
stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie
została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
18.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
18.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
18.9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
18.10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym (bez uwag) lub 30 dni
po usunięciu usterek. Pozostała część zabezpieczenia (30% kwoty początkowego zabezpieczenia)
zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. ………….. m–cy (od daty odbioru
końcowego (bez uwag) lub 30 dni po usunięciu usterek tj. po uznaniu przez Zamawiającego za
należycie wykonane).
18.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za
częściowo wykonane zamówienie..

19.

Termin związania ofertą.
19.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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19.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
19.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
20.

Opis sposobu przygotowania oferty.
20.1. Wymagania podstawowe.
20.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
20.1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
20.1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.1.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
20.1.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z JEDZ
20.1.6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
20.1.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
20.1.8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
formie z niniejszą IDW.
20.1.9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
20.1.10. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład
oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego.
20.1.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 UPzp.
20.2.
Forma oferty.
20.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
20.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
20.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
20.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
20.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.:
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
20.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
20.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
20.2.8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks
karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub
kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
20.3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
20.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej IDW.
20.3.2. Formularz JEDZ – załącznik nr 2
20.3.3. Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami pkt. 13.9. IDW.
20.3.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
20.3.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz.
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
20.3.6. Kopię gwarancji, przelewu lub poręczenia złożonego w kasie zamawiającego, jeśli wadium
wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, a jeżeli w formie pieniądza inne dokumenty
wymienione w niniejszej SIWZ.
20.3.7. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.
20.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
20.4.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, który zgodnie
z art. 8 ust. 3 UPzp zastrzegł informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa jest
zobowiązany do wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
20.4.2. W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu do
oferty Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych treści, zawierające w
szczególności dowody, że zastrzeżone informacje:
20.4.2.1.
nie są upubliczniane,
20.4.2.2.
stanowią dla Wykonawcy wartość techniczną lub technologiczną, albo
posiadają wartość gospodarczą,
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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20.4.2.3.

21.

zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu zachowania ich
poufności.

Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert.
21.1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Dębicy, 39-200 Dębica,
ul. Ratuszowa 2, pokój nr 104, w nieprzekraczalnym terminie:
ddoo ddnniiaa

11.04.2018r.

ddoo ggooddzz..

1000

21.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Miasta Dębica
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 104
Oferta w postępowaniu na:
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
Nie otwierać przed dniem: 11.04.2018r. godz. 1015
21.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
21.4. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
21.4.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.
21.4.2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
napisem „zmiana nr.....”.
21.4.3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
21.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Dębicy, 39-200 Dębica, ul.
Ratuszowa 2, pokój nr 102, w terminie:

ddoo ddnniiaa

11.04.2018r.

ddoo ggooddzz..

1015

21.6. Tryb otwarcia ofert.
21.6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
21.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
21.6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
21.6.4.1.
stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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21.6.4.2.
21.6.4.3.

nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
21.6.5. Informacje te zostaną również opublikowane niezwłocznie po otwarciu na stronie
internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5. UPzp.
21.7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.
22.

Opis sposobu obliczenia ceny.
22.1. Wykonawca w ofercie określi całkowitą cenę oferty w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia w części, na którą
Wykonawca składa ofertę. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty.
22.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.
22.3. Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym przy
następujących założeniach:
Część 1 zamówienia:
Tabela 1:
Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane w danym typie instalacji kolektorów słonecznych stanowi
iloczyn ilości kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oraz ceny za 1 kompletną instalację
kolektorów słonecznych, w tym typie (cena jednostkowa) wraz z wszystkimi kosztami wynikającymi
z załączników stanowiących opis przedmiotu zamówienia i Projektu umowy.
Część 2 zamówienia:
Tabela 2:
Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane przy danej mocy kotłów centralnego ogrzewania stanowi
iloczyn ilości kotłów oraz ceny za 1 kocioł określonej mocy (cena jednostkowa) wraz z wszystkimi
kosztami wynikającymi z załączników stanowiących opis przedmiotu zamówienia i Projektu umowy.
Część 3 zamówienia:
Tabela:
Cena za prace instalacyjne sklasyfikowane przy danej mocy instalacji fotowoltaicznej stanowi iloczyn
ilości instalacji oraz ceny za 1 instalację określonej mocy (cena jednostkowa) wraz z wszystkimi
kosztami wynikającymi z załączników stanowiących opis przedmiotu zamówienia i Projektu umowy.
Suma cen łącznych wyliczona w tabelach winna być równa sumie wyliczonych cen za prace instalacyjne
w ostatnim wierszu tabeli nazwanym razem/ogółem i odpowiadać cenie ofertowej Wykonawcy w
danej części zamówienia.
Część 4 i 5 zamówienia:
Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami, a w szczególności OPZ.
22.4. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. Jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny
ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek
podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
22.5. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto dla danej części
zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
22.6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot
zamówienia.
22.7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.
22.8. UWAGA: Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zamawiający otrzyma indywidualną
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego
postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT,
zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których
będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota
netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).
22.9. UWAGA: W przypadku przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem wystąpi odwrotne
obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o
podatku od towarów i usług w relacjach Zamawiający (Gmina Ropczyce, Gmina Miasta Dębica)
– Wykonawca w zakresie robót PKWiU 43.22.12.0 (roboty związane z wykonywaniem instalacji
cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) oraz PKWiU 43.21.10.2 (roboty związane z
wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych) - pełen zakres objęty przedmiotem
zamówienia).
W związku z powyższym:
− Wykonawca w formularzu ofertowym powinien poinformować Zamawiającego na podstawie art.
91 ust. 3a ustawy o tym, że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług;
− Wykonawca w formularzu ofertowym, dotyczącym części 1 i 2 zamówienia, podaję wartość
netto, kwotę podatku VAT, który odprowadzi Zamawiający, (celem doliczenia jej do ceny
ofertowej na podstawia art. 91 ust. 3a ustawy) oraz wartość brutto,
− Wykonawca w formularzu ofertowym, dotyczącym części 3, 4 i 5 zamówienia, podaję wartość
brutto
22.10. W umowie dotyczącej części 1 i 2 zamówienia, strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w
kwocie netto, które w tej kwocie będzie płatne na rachunek Wykonawcy, zaś podatek VAT
wynikający z oferty rozliczy Zamawiający.
22.11. W umowie dotyczącej części 3, 4 i 5 zamówienia, strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w
kwocie brutto
22.12. UWAGA: Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że w oparciu o indywidualne interpretacje
Informacji Skarbowych, Zamawiający występuje w charakterze głównego wykonawcy, który
nabywa usługi od podwykonawcy, natomiast Inwestorem są wszyscy mieszkańcy u których
montowane są instalacje. Ponadto w oparciu o indywidualne interpretacje otrzymane przez
Zamawiającego wynika, że
− montaż zestawów solarnych oraz montaż kotłów centralnego sklasyfikowany został jako
PKWiU 43.22.12.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych” co w konsekwencji spowodowało wystąpienie przesłanek wskazanych w
przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i
usług
− montaż instalacji fotowoltaicznej sklasyfikowany został jako PKWiU 33.20.50.0 „Usługi
instalowania urządzeń elektrycznych”, co w konsekwencji spowodowało brak przesłanek
wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od
towarów i usług.
Kopie posiadanych interpretacji, Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej
23.

Kryteria oceny ofert.
23.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
23.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
23.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
23.2. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie . Oferty zostaną ocenione przez
Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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23.2.1. Dla części 1:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa kryterium
Cena (C)
Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do
apertury (SKOL)
Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (IKOL)
Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane
materiały (G)
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym
usunięcia usterek (T)

Znaczenie kryterium
(w %)
60
10
10
10
10

1) Kryterium cena
a)
b)

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C=

Cn
------- x 60 pkt
Cb

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2)

Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury
Punkty za kryterium „Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury” zostaną
przyznane w skali punktowej od 0 do 10. W powyższym kryterium oceniana jest sprawność kolektora
słonecznego w odniesieniu do apertury, wyrażana w [%]
SKOL – ilość punktów za sprawność optyczną kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury
Sprawność optyczna kolektora słonecznego w
odniesieniu do apertury
Minimum 82,8 %
82,9 – 83,1 %
83,2 – 83,4 %
83,5 – 83,7 %
83,8 % lub więcej

Liczba punktów
SKOL=0,0 pkt
SKOL=2,5 pkt
SKOL=5,0 pkt
SKOL=7,5pkt
SKOL=10,0pkt

Jeżeli wykonawca nie wskaże sprawności optycznej kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury
Zamawiający uzna że oferowany kolektor nie spełnia minimalnej wymaganej sprawności i ofertę
odrzuci.
Jeżeli wykonawca wykaże sprawność optyczną kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury
poniżej 82,8%, Zamawiający uzna że kolektor nie spełnia warunku i ofertę odrzuci.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

222777

Instrukcja dla Wykonawców IDW

3) Kryterium 3 „Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego”
Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego
Minimum 30 mm
31 – 35 mm
36 – 40 mm
41 – 45 mm
Powyżej 46 mm

Liczba punktów
IKOL=0,0 pkt
IKOL=2,5 pkt
IKOL=5,0 pkt
IKOL=7,5pkt
IKOL=10,0 pkt

Jeżeli wykonawca zaproponuje grubość izolacji poniżej 30 mm, zamawiający ofertę odrzuci.
4) Kryterium okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne:
Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane materiały instalacyjne”
zostaną przyznane w skali:
G – punkty za okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
Liczba punktów
Minimum 60 miesięcy
G = 0 pkt
Od 61 do 63 miesięcy
G = 2,5 pkt
Od 64 do 66 miesięcy
G = 5,0 pkt
Od 67 do 69 miesięcy
G = 7,5 pkt
Od 70 do 72 miesiące
G = 10,0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji na wykonane roboty
i zamontowane materiały instalacyjne, Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie udziela gwarancji i
ofertę odrzuci.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej niż 72 miesiące jednak Zamawiający w takim przypadku
przyzna maksymalną liczbę punktów (tj. 10 pkt)
Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji na wykonane instalacyjne w pełnych miesiącach.
5) Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek ( T )
Punkty za kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek”
zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 pkt. W powyższym kryterium oceniany będzie czas
reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym wyrażony w godzinach. Przez „Czas reakcji”
rozumiemy czas, w którym ekipa monterska dociera na miejsce i dokonuje naprawy.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii
Powyżej 96 godzin
Od 61 do 96 godzin
Od 37 do 60 godzin
Od 25 do 36 godzin
Od 19 do 24 godzin
Poniżej 18 godzin

Liczba punktów
T=0,0 pkt
T=2,0 pkt
T=4,0 pkt
T=6,0 pkt
T=8,0 pkt
T=10,0 pkt

Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek
większy niż 96 godzin, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań
Zamawiającego.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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23.2.2. Dla części 2:
Lp.
1
2
3

Nazwa kryterium
Cena (C)
Sprawność kotła na biomasę (SKCO)
Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (G)
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia
usterek (T)

4

Znaczenie kryterium (w %)
60
20
10
10

1) Kryterium cena
a)
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
b)
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C=
------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

2)

Kryterium sprawność kotła na biomasę
Punkty za kryterium „Sprawność kotła na biomasę” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20
pkt. W powyższym kryterium oceniana jest sprawność kotła na biomasę wyrażona w [%]. Za sprawność
kotła na biomasę uznaje się jako średnią arytmetyczną sprawności wszystkich kotłów o minimalnej
mocy nominalnej 15kW, 20kW, 25kW. Oferty będą oceniane według następującej skali punktowej w
zakresie 1 części zamówienia:
SKCO – ilość punktów za sprawność kotła na biomasę
Sprawność kotła na biomasę
Liczba punktów
88,00 – 90,00 %
SKCO=0,0 pkt
90,01 – 91,00 %
SKCO=10,0 pkt
Powyżej 91,00 %
SKCO=20,0 pkt
Jeżeli Wykonawca poda sprawność niższą niż 88,00%, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca
minimalnych wymagań Zamawiającego.

3) Kryterium - Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (G)
Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne” zostaną przyznane w skali:
G – punkty za okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
Minimum 60 miesięcy
Od 61 do 63 miesięcy
Od 64 do 66 miesięcy
Od 67 do 69 miesięcy
Od 70 do 72 miesiące

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Liczba punktów
G = 0 pkt
G = 2,5 pkt
G = 5,0 pkt
G = 7,5 pkt
G = 10,0 pkt
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Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji na wykonane roboty instalacyjne, Zamawiający
przyjmie, że wykonawca nie udziela gwarancji i ofertę odrzuci.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej niż 72 miesiące jednak Zamawiający w takim przypadku
przyzna maksymalną liczbę punktów (tj. 10 pkt)
Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji na wykonane roboty
instalacyjne w pełnych
miesiącach.
4) Kryterium Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek ( T )
Punkty za kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek”
zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 pkt. W powyższym kryterium oceniany będzie czas
reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym wyrażony w godzinach. Przez „Czas reakcji”
rozumiemy czas, w którym ekipa monterska dociera na miejsce i dokonuje naprawy.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii
Powyżej 48 godzin
Od 37 do 48 godzin
Od 25 do 36 godzin
Od 19 do 24 godzin
Od 13 do 18 godzin
Poniżej 12 godzin

Liczba punktów
T=0,0 pkt
T=2,0 pkt
T=4,0 pkt
T=6,0 pkt
T=8,0 pkt
T=10,0 pkt

23.2.3. Część 3:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa kryterium
Cena (C)
Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych ( MFOT)
Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV (SFAL)
Współczynnik wypełnienia (WFOT)
Okres
gwarancji
na
wykonane
roboty
instalacyjne (G)
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym (T)

5
6

Znaczenie kryterium (w %)
60
10
10
5
5
10

1) Kryterium cena
a)
b)

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C=
------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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2) Kryterium Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych ( MFOT)
Punkty za kryterium „Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych” zostaną przyznane w skali
punktowej od 0 do 10 pkt. W powyższym kryterium oceniana będzie moc modułów fotowoltaicznych
podana w WP. Oferty będą oceniane według następującej skali punktowej biorąc pod uwagę najniższą
moc panelu z zaproponowanych w ofercie typów panelu:
Moc zastosowanych paneli fotowoltaicznych
Od 255 do 270 Wp
Od 271 do 280 Wp
Od 281 do 290 Wp
Od 291 do 299 Wp
Od 300 Wp

Liczba punktów
MFOT=0,0 pkt
MFOT=2,5 pkt
MFOT=5,0 pkt
MFOT=7,5 pkt
MFOT=10,0 pkt

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie moc paneli fotowoltaicznych poniżej 255 Wp, oferta zostanie
odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagać Zamawiającego.
3) Kryterium Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV (SFAL)
Punkty za kryterium „Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV” zostaną przyznane w
skali punktowej od 0 do 10 pkt. W powyższym kryterium oceniana będzie Europejska sprawność
ważona falownika w systemie PV liczona według wzoru

Parametr ten ocenia zachowanie falownika przy nie całkowitym obciążeniu.
Oferty będą oceniane według następującej skali punktowej biorąc pod uwagę najniższą sprawność z
zaproponowanych w ofercie typów falowników:
Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV
Od 95,0 % do 95,5 %
Od 95,6 % do 96,1 %
Od 96,2 % do 96,7 %
Od 96,8 % do 97,3 %
Od 97,4 % do 97,9 %
98,0 % i powyżej

Liczba punktów
SFAL=0,0 pkt
SFAL=2,0 pkt
SFAL=4,0 pkt
SFAL=6,0 pkt
SFAL=8,0 pkt
SFAL=10,0 pkt

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV poniżej
95,0%, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagać Zamawiającego.
4) Kryterium współczynnik wypełnienia ( WFOT)
Punkty za kryterium „Współczynnik wypełnienia FF (fill faktor)” zostaną przyznane w skali punktowej
od 0 do 5 pkt. W powyższym kryterium oceniany będzie współczynnik wypełnienia FF wyrażony w [%]:
Współczynnik wypełnienia FF
Liczba punktów
Minimum 76,5%
WFOT=0,0 pkt
Od 76,6 do 78,4 %
WFOT=1,67 pkt
Od 78,5 do 79,9 %
WFOT=3,33 pkt
Od 80%
WFOT=5,0 pkt
Jeżeli Wykonawca poda współczynnik wypełnienia FF mniejszy niż 76,5%, oferta zostanie odrzucona
jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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5) Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (G)
Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne” zostaną przyznane w skali:
G – punkty za okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
Liczba punktów
Minimum 60 miesięcy
G = 0 pkt
Od 61 do 63 miesięcy
G = 1,25 pkt
Od 64 do 66 miesięcy
G = 2,5 pkt
Od 67 do 69 miesięcy
G = 3,75 pkt
Od 70 do 72 miesiące
G = 5,0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji na wykonane roboty
instalacyjne, Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie udziela gwarancji i ofertę odrzuci.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane roboty instalacyjne
krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej niż 72 miesiące jednak Zamawiający w takim przypadku
przyzna maksymalną liczbę punktów (tj. 5 pkt)
Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji na wykonane roboty instalacyjne w pełnych
miesiącach.
6) Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek ( T )
Punkty za kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek”
zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 pkt. W powyższym kryterium oceniany będzie czas
reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym wyrażony w godzinach. Przez „Czas reakcji”
rozumiemy czas, w którym ekipa monterska dociera na miejsce i dokonuje naprawy.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii
Powyżej 96 godzin
Od 61 do 96 godzin
Od 37 do 60 godzin
Od 25 do 36 godzin
Od 19 do 24 godzin
Poniżej 18 godzin

Liczba punktów
T=0,0 pkt
T=2,0 pkt
T=4,0 pkt
T=6,0 pkt
T=8,0 pkt
T=10,0 pkt

Jeżeli Wykonawca poda czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek
większy niż 96 godzin, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań
Zamawiającego.
23.2.4. Część 4 i 5:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa kryterium
Cena (C)
Doświadczenie personelu Wykonawcy branża sanitarna(D1)
Doświadczenie personelu Wykonawcy branża elektryczna(D2)
Doświadczenie personelu Wykonawcy branża konstrukcyjnobudowlana(D3)

Znaczenie kryterium (w %)
60
15
15
10

1. Kryterium cena
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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C=

Cn
------- x 60 pkt
Cb

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy – branża sanitarna
Punkty za kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy- branża sanitarna ( D1) ”.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenie informacji o doświadczeniu personelu Wykonawcy w
Formularzu ofertowym.
D1 – punkty przyznawane za doświadczenie personelu – branża
Sanitarna
Doświadczenie personelu Wykonawcy - branża sanitarna(D1)
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 1 zadaniu z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów
kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacje
automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z
automatycznym podawaniem paliwa,) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kW
w ramach jednego kontraktu)
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 2 zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów
kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacje
automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z
automatycznym podawaniem paliwa,) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kW
w ramach jednego kontraktu)
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 3 zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów
kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacje
automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z
automatycznym podawaniem paliwa,) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kW
w ramach jednego kontraktu)
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów
kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacje
automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z
automatycznym podawaniem paliwa,) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kW
w ramach jednego kontraktu)

D1 = 3,75 pkt

D1 = 7,5 pkt

D1= 11,25 pkt.

D1= 15 pkt.

Brak informacji z zakresu doświadczenia personelu – branża sanitarna Zamawiający potraktuje jako
brak wymaganego doświadczenia i ofertę odrzuci.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium według metodologii oceny jeżeli osoby wskazane – w ciągu
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonały prawidłowo minimum jedną usługę w
zakresie opisanym w tabeli.
Uwaga:
W celu potwierdzenia doświadczenie należy wykazać nadzór nad zadaniami lub kierowania
wykonywaniem zadania, gdzie moc zainstalowanych urządzeń wynosiła minimum 150 kW na jednym
zadaniu. Uznane będą referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania dotyczące
nadzoru inwestorskiego przy montażu: kolektorów słonecznych do podgrzewu CWU lub
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem
paliwa lub powietrznych pomp ciepła do CWU.
3. Kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy – branża elektryczna
Punkty za kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy- branża elektryczna ( D2) ”
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenie informacji o doświadczeniu personelu Wykonawcy w
Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
D2 – punkty przyznawane za doświadczenie personelu – branża elektryczna
Doświadczenie personelu Wykonawcy - branża elektryczna (D2)
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 1 zadaniu z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w
systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy
minimum 40 kW w ramach jednego kontraktu.
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 2 zadaniach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych budowanych w
systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy
minimum 40 kW w ramach jednego kontraktu.
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 3 zadaniach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w
systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy
minimum 40 kW w ramach jednego kontraktu.
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w
systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy
minimum 40 kW w ramach jednego kontraktu.

D2 = 3,75 pkt

D2= 7,5 pkt

D2= 11,25 pkt.

D2 =15pkt

Brak informacji z zakresu doświadczenia personelu – branża elektryczna Zamawiający potraktuje jako
brak wymaganego doświadczenia i ofertę odrzuci.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium według metodologii oceny jeżeli osoby – w ciągu ostatnich 5
lat przed terminem składania ofert wykonały prawidłowo minimum jedną usługę w zakresie opisanym
w tabeli.
4. Kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy – branża konstrukcyjno-budowlana
Punkty za kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy- konstrukcyjno-budowlana ( D3) ”
D3 – punkty przyznawane za doświadczenie personelu – branża konstrukcyjno-budowlana
Doświadczenie personelu Wykonawcy - branża konstrukcyjno-budowlana (D3)
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
przy realizacji budynków lub konstrukcji wolnostojących w okresie przynajmniej 1
D3 = 2,5 pkt
roku, po uzyskaniu uprawnień.
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
przy realizacji budynków lub konstrukcji wolnostojących w okresie przynajmniej 2
D3= 5 pkt
lat po uzyskaniu uprawnień.
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
przy realizacji budynków lub konstrukcji wolnostojących w okresie przynajmniej 3
D3= 7,5 pkt.
lat po uzyskaniu uprawnień.
Świadczył usługę nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi
D3 =10pkt
przy realizacji budynków lub konstrukcji wolnostojących w okresie przynajmniej 4
lat po uzyskaniu uprawnień.
Brak informacji z zakresu doświadczenia personelu – branża konstrukcyjno-budowlana Zamawiający
potraktuje jako brak wymaganego doświadczenia i ofertę odrzuci.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Zamawiający przyzna punkty w kryterium według metodologii oceny jeżeli osoby wskazane – w ciągu ostatnich
5 lat przed terminem składania ofert wykonały prawidłowo minimum jedną usługę w zakresie opisanym w
tabeli.
24.

25.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
24.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
24.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
24.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
24.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
24.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpi
rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu:
24.5.1. egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z załącznikami,
24.5.2. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia (w
przypadku zaistnienia takiej okoliczności).
24.6. Zamawiający zawrze umowę w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp, nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach –
zawiera część II niniejszej SIWZ.

26.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane

27.

Środki ochrony prawnej.
27.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów UPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
UPzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 UPzp.
27.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 UPzp.

28.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29.

Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
OOzznnaacczzeenniiee
ll..pp..
ZZaałłąącczznniikkaa
11.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 11
Wzór Formularza Oferty.
22.. ZZaałłąącczznniikk nnrr 22
JEDZ

NNaazzw
waa ZZaałłąącczznniikkaa

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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33..
44..

ZZaałłąącczznniikk nnrr 33
ZZaałłąącczznniikk nnrr 44

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Oświadczenie – zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 18 20. niniejszej
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na: INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:
1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

IZP.271.4.2018.MK

Adres(y) Wykonawcy(ów)

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3.

Oświadczam/y że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim
przedsiębiorstwem.2

UWAGA:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
4.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej zmian, cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi3:

2

Wykonawca skreśla niepotrzebne
wypełnić należy dla części na którą składana zostaje oferta, w przypadku nie składania ofert na którąkolwiek z części tabelę należy usunąć
lub przekreślić
3

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Część 1 zamówienia: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
Łączna cena oferty netto
wynosi
(suma kwot łącznych netto
tabel 1, 2 i 3):

złotych netto

słownie złotych:
Podatek VAT 8% od kwoty z
tabeli 1, który rozliczy
Zamawiający wynosi:
Podatek VAT 23% od kwot z
tabeli 2 i 3, który rozliczy
Zamawiający wynosi:
Kwota brutto w celu
porównania ofert wynosi
(suma kwot brutto z tabel
1, 2 i 3):

złotych

złotych

złotych brutto

słownie złotych:
obliczoną na podstawie poniższych tabel:
Tabela 1 - kolektory słoneczne (montaż na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych)
Lp.

Typ instalacji

Producent i model
kolektora

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
podatku
VAT3

Wartość
podatku
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
sztuk

1

2

3

4

7

8

1

KS2+300 L
2 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

8%

140

2

KS3+300 L
3 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

8%

105

3

KS1+200 L
1 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

8%

1

4

KS2+300 L
2 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

8%

67

5

KS3+300 L
3 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

8%

70

6

KS4+400 L
4 kolektory z
zasobnikiem
400 dm3

8%

5

5
6
Gmina Miasta Dębica

Razem łączna cena
netto
9

Gmina Ropczyce

Łączne kwoty ofertowe netto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 9)

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Podatek VAT 8% od kwoty
netto, który rozliczy
Zamawiający wynosi (8% VAT
od łącznej kwoty netto w
wierszu powyżej):
Kwota brutto w celu
porównania ofert wynosi
(łączna suma kwot netto i VAT
8% z dwóch wierszy powyżej):

Złotych

Złotych brutto
Tabela 2 - kolektory słoneczne (montaż na gruncie)
Cena
jednostkowa
netto
4

Stawka
podatku
VAT3

Wartość
podatku
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
sztuk

Razem łączna cena
netto

7

8

9

5
6
Gmina Miasta Dębica

1

KS2+300 L
2 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

1

2

KS3+300 L
3 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

2

3

KS2+300 L
2 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

1

4

KS3+300 L
3 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

1

5

KS4+400 L
4 kolektory z
zasobnikiem
400 dm3

23%

1

Gmina Ropczyce

Łączne kwoty ofertowe netto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 9)

……………………………
zł netto

Podatek VAT 23% od kwoty
netto, który rozliczy
Zamawiający wynosi (23% VAT
od łącznej kwoty netto w
Złotych
wierszu powyżej):
Kwota brutto w celu
porównania ofert wynosi
(łączna suma kwot netto i VAT
Złotych brutto
8% z dwóch wierszy powyżej):
Tabela 3 - kolektory słoneczne (montaż na dachach lub ścianach budynków gospodarczych)
Lp.

Typ instalacji

Producent i model
kolektora

Cena
jednostkowa
netto

1

2

3

4

Stawka
podatku
VAT3

Wartość
podatku
VAT

5
6
Gmina Miasta Dębica

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
sztuk

Razem łączna cena
netto

7

8

9
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1

KS2+300 L
2 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

1

2

KS3+300 L
3 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

1

3

KS2+300 L
2 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

4

4

KS3+300 L
3 kolektory z
zasobnikiem
300 dm3

23%

8

5

KS4+400 L
4 kolektory z
zasobnikiem
400 dm3

23%

1

Łączne kwoty ofertowe netto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 9)
Podatek VAT 23% od kwoty
netto, który rozliczy
Zamawiający wynosi (23% VAT
od łącznej kwoty netto w
wierszu powyżej):
Kwota brutto w celu
porównania ofert wynosi
(łączna suma kwot netto i VAT
8% z dwóch wierszy powyżej):

444000

……………………………
zł netto

Złotych

Złotych brutto
Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury 4:

Sprawność optyczna oferowanych kolektorów słonecznych w odniesieniu
do apertury wynosi

………….. %

Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego:
Grubość dolnej izolacji oferowanych kolektorów słonecznych wynosi
Gwarancja na wykonane roboty instalacyjne:
Oferuję/oferujemy: Długość okresu gwarancji na
wykonane roboty instalacyjne wynosi

z dokładnością do
jednego miejsca
po przecinku
……………. mm

miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego (bez uwag).5

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki6:
Oferuję/oferujemy: Czas reakcji na zgłoszenie usterki
w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek

4

5

Godzin od chwili zgłoszenia usterki

Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury oceniany będzie w kryterium oceny ofert na
zasadach określonych w SIWZ.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 5 do 10 lat). Zasady przyznawania
punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ.
6
Czas reakcji na zgłoszenie usterki w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek oceniany będzie w kryterium oceny ofert na
zasadach określonych w SIWZ.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Część 2 zamówienia: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą
Łączna cena oferty netto
wynosi
(kwota łączna netto
poniższej tabeli):

złotych netto

słownie złotych:
Podatek VAT 8% od kwoty z
poniższej tabeli, który
rozliczy Zamawiający
wynosi:
Kwota brutto w celu
porównania ofert wynosi
(kwota brutto z poniższej
tabeli):

złotych

złotych brutto

słownie złotych:
obliczoną na podstawie poniższych tabel:
Kotły centralnego ogrzewania na biomasę w postaci pelletu
Lp
.

Typ instalacji

Producent i
model kotła

Cena
jednostkowa
netto

Stawka Wartość
podatku podatku
VAT3
VAT

1

2

3

4

1

KCO 15
Kocioł na
pellet
o mocy 15 kW

8%

31

2

KCO 20
Kocioł na
pellet
o mocy 20 kW

8%

23

3

KCO 25
Kocioł na
pellet
o mocy 25 kW

8%

11

5
6
Gmina Miasta Dębica

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
sztuk

Razem łączna cena
netto

7

8

9

Gmina Ropczyce
4

KCO 15
Kocioł na
pellet
o mocy 15 kW

8%

1

5

KCO 20
Kocioł na
pellet
o mocy 20 kW

8%

1

6

KCO 25
Kocioł na
pellet
o mocy 25 kW

8%

1

Łączne kwoty ofertowane netto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 9)
Podatek VAT 8% od kwoty
netto, który rozliczy
Zamawiający wynosi (8%
VAT od łącznej kwoty netto

Złotych

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

…………………………………..
zł netto
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w wierszu powyżej):
Kwota brutto w celu
porównania ofert wynosi
(łączna suma kwot netto i
VAT 8% z dwóch wierszy
powyżej):

Złotych brutto

Sprawność kotła na biomasę:
Sprawność kotła na biomasę jako średnia arytmetyczna
sprawności wszystkich kotłów o min. mocy 15kW, 20kW i 25kW

………….. %

z dokładnością do
dwóch miejsc po
przecinku

Długość okresu gwarancji na wykonane roboty instalacyjne:
miesięcy od dnia podpisania
Oferuję/oferujemy: Długość okresu gwarancji
protokołu odbioru końcowego
na wykonane roboty instalacyjne wynosi
(bez uwag).7
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterki 8:
Oferuję/oferujemy: Czas reakcji na zgłoszenie
Godzin od chwili zgłoszenia
awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia
usterki
usterek

7

Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 5 do 10 lat). Zasady przyznawania
punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ.
8
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek oceniany będzie w kryterium oceny ofert na
zasadach określonych w SIWZ.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

444222
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Część 3 zamówienia: Instalacje fotowoltaiczne
za łączną cenę oferty:

złotych brutto

słownie złotych:
obliczoną na podstawie poniższych tabel:
Tabela 1 - instalacje fotowoltaiczne (montaż na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych)
Lp
.
1

1

2

3

4

Typ instalacji

Producent
i model modułów
fotowoltaicznych

Producent
i model
falownika
(inwertera)

2

3

4

PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 3,06
kWp
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 4,08
kWp
PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 3,06
kWp
z zasobnikiem
300 dm3
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 4,08
kWp
z zasobnikiem
300 dm3

Cena
Stawka Wartość
Cena
Ilość
jednostkowa podatku podatku jednostkowa
sztuk
netto
VAT3
VAT
brutto
5
6
Gmina Miasta Dębica

7

8

9

8%

39

8%

61

8%

80

8%

56

Gmina Ropczyce

5

PV 2,04
Instalacja
fotowoltaiczna
jednofazowa lub
trójfazowa o
mocy
minimalnej 2,04
kWp

8%

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

4

Razem łączna cena
brutto
10
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PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
6
trójfazowa o
mocy
minimalnej 3,06
kWp
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
7
trójfazowa o
mocy
minimalnej 4,08
kWp
PV 5,10
Instalacja
fotowoltaiczna
8
trójfazowa o
mocy
minimalnej 5,10
kWp
PV 6,12
Instalacja
fotowoltaiczna
9
trójfazowa o
mocy
minimalnej 6,12
kWp
PV 7,14
Instalacja
fotowoltaiczna
10
trójfazowa o
mocy
minimalnej 7,14
kWp

8%

50

8%

78

8%

43

8%

6

8%

1

Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 10)

Lp
.

Typ instalacji

1

2

1

2

PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 3,06
kWp
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 4,08
kWp

………………………………
zł brutto

Tabela 2 - instalacje fotowoltaiczne (montaż na gruncie)
Producent
Producent
Cena
Stawka Wartość
Cena
i model
Ilość
i model modułów
jednostkowa podatku podatku jednostkowa
falownika
sztuk
3
fotowoltaicznych
netto
VAT
VAT
brutto
(inwertera)
3
4
5
6
7
8
9
Gmina Miasta Dębica

23%

4

23%

6

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

444444

Razem łączna cena
brutto
10
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3

4

PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 3,06
kWp
z zasobnikiem
300 dm3
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 4,08
kWp
z zasobnikiem
300 dm3

23%

2

23%

3

444555

Gmina Ropczyce

5

6

7

8

9

PV 2,04
Instalacja
fotowoltaiczna
jednofazowa lub
trójfazowa o
mocy
minimalnej 2,04
kWp
PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 3,06
kWp
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 4,08
kWp
PV 5,10
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 5,10
kWp
PV 6,12
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
mocy
minimalnej 6,12
kWp

23%

1

23%

3

23%

5

23%

2

23%

4

Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 10)

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

………………………………
zł brutto
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Tabela 3 -instalacje fotowoltaiczne (montaż na dachach lub ścianach budynków gospodarczych)
Producent
Producent
Cena
Stawka Wartość
Cena
Lp
i model
Ilość
Razem łączna cena
Typ instalacji
i model modułów
jednostkowa podatku podatku jednostkowa
.
falownika
sztuk
brutto
fotowoltaicznych
netto
VAT3
VAT
brutto
(inwertera)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gmina Miasta Dębica
PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
1
trójfazowa o
23%
1
mocy
minimalnej 3,06
kWp
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
2
trójfazowa o
23%
4
mocy
minimalnej 4,08
kWp
PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
3
mocy
23%
3
minimalnej 3,06
kWp
z zasobnikiem
300 dm3
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
trójfazowa o
4
mocy
23%
4
minimalnej 4,08
kWp
z zasobnikiem
300 dm3
Gmina Ropczyce
PV 2,04
Instalacja
fotowoltaiczna
jednofazowa lub
5
23%
1
trójfazowa o
mocy
minimalnej 2,04
kWp
PV 3,06
Instalacja
fotowoltaiczna
6
trójfazowa o
23%
6
mocy
minimalnej 3,06
kWp
PV 4,08
Instalacja
fotowoltaiczna
7
trójfazowa o
23%
16
mocy
minimalnej 4,08
kWp
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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PV 5,10
Instalacja
fotowoltaiczna
8
trójfazowa o
mocy
minimalnej 5,10
kWp
PV 6,12
Instalacja
fotowoltaiczna
9
trójfazowa o
mocy
minimalnej 6,12
kWp
PV 7,14
Instalacja
fotowoltaiczna
10
trójfazowa o
mocy
minimalnej 7,14
kWp
PV 9,18
Instalacja
fotowoltaiczna
11
trójfazowa o
mocy
minimalnej 9,18
kWp

23%

8

23%

1

23%

1

23%

1

Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 10)

Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych wynosi

………………………………
zł brutto

…………..

Europejska sprawność ważona falownika w systemie PV wynosi

……………. %

Wartość współczynnika wypełnienia FF wynosi

……………. %

Oferuję/oferujemy: Długość okresu gwarancji
na wykonane roboty instalacyjne wynosi

Wp9
z dokładnością do
dwóch miejsc po
przecinku
z dokładnością do
dwóch miejsc po
przecinku

miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego (bez uwag).10

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterki 11:
Oferuję/oferujemy: Czas reakcji na zgłoszenie
awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia
Godzin od chwili zgłoszenia usterki
usterek

9
10

444777

Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych oceniana będzie w kryterium oceny ofert na zasadach określonych w SIWZ
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 5 do 10 lat). Zasady przyznawania punktów za
kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ.
11
Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym usunięcia usterek oceniany będzie w kryterium oceny ofert na
zasadach określonych w SIWZ.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Część 4 zamówienia: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica
za łączną cenę oferty:

złotych brutto

słownie złotych:
obliczoną na podstawie poniższych tabel:
Cena
jednostkowa
netto
3

Wartość
podatku
VAT
4
5
Gmina Miasta Dębica

Stawka
podatku VAT

Cena
jednostkowa
brutto
6

Ilość sztuk

Razem łączna cena
brutto

7

8

Lp.

Rodzaj instalacji

1

2

1

Zestawy kolektorów
słonecznych

23%

250

2

Automatyczne kotły C.O.
(biomasa)

23%

65

3

Instalacje fotowoltaiczne
ON-GRID

23%

115

4

Instalacje fotowoltaiczne
ON-GRID
z zasobnikiem CWU

23%

148

Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 9)

……………………………
zł brutto

Oferujemy doświadczenie personelu wykonawcy:
Imię i nazwisko:

Nr
realizacji

Informacje dotyczące projektu:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,
który świadczył usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE

(zestawów kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacje automatycznych kotłów centralnego
ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa,) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kW w
ramach jednego kontraktu)
Nazwa zadania:
Realizacja
nr 1

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie
Nazwa zadania:

Realizacja
nr …12

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,
który świadczył usługę nadzoru inwestorskiego z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w systemie

12

Skopiować i wypełnić tyle razy ile będzie konieczne.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego kontraktu
Nazwa zadania:
Realizacja
nr 1

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie
Nazwa zadania:

Realizacja
nr …13

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
który świadczył usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniach z zakresu montażu instalacji OZE (zestawów kolektorów

słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych) na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących w ramach jednego kontraktu
Nazwa zadania:
Realizacja
nr 1

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Nazwa zadania:

Realizacja
nr …14

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:

13
14

Skopiować i wypełnić tyle razy ile będzie konieczne.
Skopiować i wypełnić tyle razy ile będzie konieczne.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Część 5 zamówienia: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce
za łączną cenę oferty:

złotych brutto

słownie złotych:
obliczoną na podstawie poniższych tabel:
Cena
jednostkowa
netto
3

Wartość
podatku
VAT
4
5
Gmina Ropczyce

Stawka
podatku VAT

Cena
jednostkowa
brutto
6

Ilość sztuk

Razem łączna cena
brutto

7

8

Lp.

Rodzaj instalacji

1

2

1

Zestawy kolektorów
słonecznych

23%

159

2

Automatyczne kotły C.O.
(biomasa)

23%

3

23

Instalacje fotowoltaiczne
ON-GRID

23%

231

Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 9)

……………………………
zł brutto

Oferujemy doświadczenie personelu wykonawcy:
Imię i nazwisko:

Nr
realizacji

Informacje dotyczące projektu:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,
który świadczył usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE

(zestawów kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacje automatycznych kotłów centralnego
ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa,) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kW w
ramach jednego kontraktu)
Nazwa zadania:
Realizacja
nr 1

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie
Nazwa zadania:

Realizacja
nr …15

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,
który świadczył usługę nadzoru inwestorskiego z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w systemie

ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego kontraktu
Nazwa zadania:
Realizacja
nr 1

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie

15

Skopiować i wypełnić tyle razy ile będzie konieczne.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Nazwa zadania:
Realizacja
nr …16

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Łączna moc instalacji na w jednym kontrakcie

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
który świadczył usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniach z zakresu montażu instalacji OZE (zestawów kolektorów

słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych) na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących w ramach jednego kontraktu
Nazwa zadania:
Realizacja
nr 1

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:
Nazwa zadania:

Realizacja
nr …17

Podmiot zlecający:
Funkcja jaką pełniła osoba:

3) zobowiązuję się realizować zamówienie w terminie do: 31.10.2018r.
4) oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.
5) oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń
6) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni.
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]18
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
11) Wykonawca informuje zgodnie z art. 91 ust. 3a UPzp, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)19:
PKWiU 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,
PKWiU 33.20.50.0 Usługi instalowania urządzeń elekrycznych

Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia) : …………………………………………………………………………………………………………………
Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………. zł netto.

16

Skopiować i wypełnić tyle razy ile będzie konieczne.
Skopiować i wypełnić tyle razy ile będzie konieczne.
18
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
19
Wykonawca usuwa niepotrzebne
17

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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POUCZENIE
Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów
b) Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towarów i usług
c) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych .
12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania20:
SSttrroonnyy w
w ooffeerrcciiee
((w
ll..pp..
OOzznnaacczzeenniiee rrooddzzaajjuu ((nnaazzw
wyyrraażżoonnee ccyyffrrąą))
wyy)) iinnffoorrm
maaccjjii
oodd
ddoo

1.
2.
W załączeniu oferty w zakresie wyjaśnienia do tajemnicy przedsiębiorstwa na stronach………
przedstawiam wyjaśnieni zgodnie z pkt. 13.4. IDW SIWZ.
13) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
14) Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości ............... w formie ..............................
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46
ustawy PZP, na następujący rachunek: ...……………….........................................…...………;
15) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] (Jeżeli
jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)21:
ll..pp..

NNaazzw
waa cczzęęśśccii zzaam
móów
wiieenniiaa
1.
2.

Podpis(y):
NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy ((oossóóbb)) PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
NNaazzw
a
(
y
)
u
p
o
w
a
ż
n
uuppoow
PPiieecczzęęćć((cciiee))
wa(y)
upoważniioonneejj((yycchh)) ddoo
waażżnniioonneejj((yycchh)) ddoo
W
y
k
o
n
a
w
c
y
(
ó
w
)
p
o
d
p
i
s
a
n
i
a
n
i
n
i
e
j
s
z
e
j
o
f
e
r
t
y
w
p
o
d
p
i
s
a
n
i
a
n
i
n
i
e
j
s
z
e
j
o
f
e
r
t
y
W
Wykonawcy(ów) podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej oferty Wyykkoonnaaw
wcc((óów
w))
iim
i
e
n
i
u
W
y
k
o
n
a
w
c
y
(
ó
w
)
w
i
m
i
e
n
i
u
W
y
k
o
n
a
w
c
y
(
ó
w
)
mieniu Wykonawcy(ów) w imieniu Wykonawcy(ów)

ll..pp..

20
21

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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UWAGA:
Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamówienie na:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
ll..pp..

NNaazzw
waa((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

IZP.271.4.2018.MK

AAddrreess((yy)) W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

O
OŚŚW
WIIAADDCCZZEENNIIEE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oświadczam, że:
*nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w skład której wchodzą następujące podmioty:
LL..pp..

NNaazzw
waa

AAddrreess

*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z
członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
PODPIS:

ll..pp..

PPooddppiiss((yy)) oossoobbyy((oossóóbb))
NNaazzw
wiisskkoo ii iim
miięę oossoobbyy ((oossóóbb)) upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do
NNaazzw
uuppoow
waa((yy))
waażżnniioonneejj((yycchh)) ddoo
ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w)) ppooddppiissaanniiaa nniinniieejjsszzeejj ooffeerrttyy w
w
ooffeerrttyy w
w iim
miieenniiuu
iim
miieenniiuu W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))
W
Wyykkoonnaaw
wccyy((óów
w))

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Załącznik nr 4 – oświadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobów do dyspozycji.
Zamówienie na:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

IZP.271.4.2018.MK

UWAGA:
=> Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.5. IDW;
=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
• dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….………………………………………………..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, NIP/PESEL, KRS-CEDiG )

o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot zobowiązuje się do oddania
…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby ……………………………………………………………………………….
(określenie zasobu)

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informacje umożliwiające ocenę
spełnienia warunków przez udostępniane zasoby) : __________________________________________________
____________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_____________________________________________________________________________________________________
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie
następujący:__________________________________________________________________________________________
d) będę realizował następujące roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków
udziału , na których polega Wykonawca :
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Wzór umowy WU

CZEŚĆ II – Wzór umowy (WU)

WZÓR UMOWY

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Wzór umowy WU

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

555666

Projekt pn.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa
Nr RMP/………/2018
zawarta dnia ............................... 2018 r. w Dębicy pomiędzy:
1. Gminą Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
NIP: 818158908, REGON 851661205,
zwaną dalej „Zamawiającym 1”
reprezentowaną przez:
Pana Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Dębica – Pani Anna Puzio
2. Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181581908, REGON 690581908,
zwaną dalej „Zamawiającym 2”
reprezentowaną przez:
Pana Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Pani Beata Malec
zwanymi łącznie „Zamawiającymi” z jednej strony
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod
adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik Nr 8a do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: Dostawa i
montaż kolektorów słonecznych, na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce, które jest
realizowane w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”.

1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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2.

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, która obejmuje w
szczególności:
1)
dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji
kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a)
w gm. Miasta Dębica (łącznie 250 zestawów):
− 140 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 105 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na
gruncie,
− 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowane na
gruncie,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na
dachach budynków gospodarczych,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na
dachach budynków gospodarczych,
b)
w gm. Ropczyce (łącznie 159 zestawów):
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 1 kolektor słoneczne i zasobnik 200 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 67 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 70 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 5 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na budynku niemieszkalnym osób fizycznych
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3) montowany
na gruncie,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3) montowany
na gruncie,
− 1 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na gruncie
− 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowane na dachach budynków gospodarczych,
− 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach budynków gospodarczych,
− 1 zestaw (w skład którego wchodzi :4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na dachach budynków gospodarczych
2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany
podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji
c.w.u.,
4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
5) montaż grupy pompowej,
6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie
prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
10)
wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie,
przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków
atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,
11)
zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu
komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
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przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń.
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla każdej lokalizacji zawierającej co
najmniej:
a) schemat instalacji
b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim
c) protokoły przeprowadzonych prób i badań z wynikiem pozytywnym
d) deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, deklaracje zgodności
e) karty techniczne zamontowanych urządzeń
f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń
g) dokumentację Techniczno – Ruchową
h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji
i) protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę
przy współudziale Użytkownika.
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej kolektorów słonecznych.
Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z dokumentacji
technicznej i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie..
W przypadku, gdy dany Użytkownik uczestniczący w projekcje wybrał dwie instalacje, Wykonawca
montując instalacje kolektorów słonecznych, musi współpracować z Wykonawcą dokonującym montażu
kotłów opalanych biomasą – jeżeli montaż odbywa się w tym samym czasie.
Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej instalacji solarnej należy zapewnić współdziałanie
istniejącej instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z instalacją solarną. Użytkownik musi mieć
zapewnioną c.w.u. w okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę
kolektorów słonecznych.
§2
Termin wykonania umowy
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia
31.10.2018r. z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy i montażu poszczególnych części przedmiotu umowy
zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym z podziałem na każdą Gminę złożonym
przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w 3 (etapach):
1) etap 1 – dostawa i montaż 30% zestawów instalacji solarnych, nie później niż do dnia 30.06.2018r.,
2) etap 2 – dostawa i montaż 40% (narastająco 70%) zestawów instalacji solarnych, nie później niż do
dnia 31.08.2018r.,
3) etap 3 – dostawa i montaż 30% (narastająco 100%) zestawów instalacji solarnych, nie później niż do
dnia 31.10.2018 r.,
Zamawiający na podstawie np. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje, że na pisemny wniosek Wykonawcy, po
ewentualnym wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą (jeżeli będzie to konieczne)
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy
wskazanych w ust. 2 (za wyjątkiem terminu ostatecznego) w taki sposób, aby mogły być wykonane i
rozliczone wcześniej lub później niż w terminach wskazanych w ust. 2. Terminy realizacji poszczególnych
etapów mają charakter pomocniczy i techniczny.
§3
Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu
niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw
i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które
mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości
wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień
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i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie
będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami
technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
4. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot umowy sam / sam, za
wyjątkiem następującego zakresu:
_________________________________
który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w np. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w np. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w np. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w np. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy pomocy,
których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca
odpowiada za ewentualnych podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności
będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.
11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań
podwykonawców.
12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi. Wykonawca powiadomi w przeciągu 7 dni, Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu
umowy.

1.

2.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram
rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi
niniejszą umowę, umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją
Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań
Zamawiającego.
Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę, winien uwzględniać planowaną
datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, rozliczanych
fakturami częściowymi o których mowa w § 10 ust. 1 umowy w poszczególnych gminach
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Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami
nieruchomości w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.
Wykonanie dostawy i montażu zestawu solarnego, wraz z podłączeniem, sprawdzeniem szczelności
instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej
lokalizacji wskazanej w załączniku Nr 2 do umowy, potwierdzone zostanie częściowym protokołem
podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika.
Dostarczone i zamontowane zestawy solarne, będą stanowiły własność Zamawiającego.
W ramach realizacji dostaw i montażu zestawów solarnych Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do
wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących
bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;
2) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
3) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na
prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;
4) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
5)
zapewnienia, że materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, są nowe i
odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w np. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:
− certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− deklaracji zgodności
− atestów lub aprobat technicznych,
− instrukcji użytkowania.
7) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;
8) realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora,
9) informowania o terminach prób i odbiorów częściowych,
10) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem umowy a
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania,
11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
12) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie
realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
13) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
− protokołów badań i sprawdzeń,
− protokołów odbiorów technicznych,
14) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,
15) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego,
16) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na każde wezwanie Zamawiającego, z
uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,
17) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów solarnych w każdej lokalizacji, co
będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru,
Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych
materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
Wykonawca, w przypadkach określonych w § 16, ust. 3, pkt. 1) jest obowiązany dokonać dostawy i montażu
zestawu solarnego, innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania
informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji.
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Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej
umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.
Wykonawca po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji sporządza szkice montażu kolektorów na
dachu, sposobu przeprowadzenia orurowania od kolektorów do pomieszczenia kotłowni do grupy
pompowej oraz usytuowania pogrzewacza i panelu sterowania w kotłowni, które uzgadnia z Użytkownikiem
przez podpis i zatwierdza u Inspektora Nadzoru.
Z uwagi na fakt, iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich,
które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym
zakresie należytej staranności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu umowy osoby Koordynatora
Technicznego posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub równoważnych (jeśli dotyczy),uzyskanymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w
miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane
uprawnienia w innych krajach UE.
Osoba wskazana w ust. 13 będzie brała udział w odbiorze przedmiotu umowy i podpisze ze strony
wykonawcy protokoły odbioru, o których mowa w § 12 ust. 10 umowy.
§5
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2,
ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i
przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy [np. przedłoży do wglądu
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz] dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde
żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu
umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§6
Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Głównego Projektu w osobie: ……………………..
oraz Koordynatora Technicznego w osobie :…………………..(osoba posiadającą uprawnienia wskazane w § 4
ust. 13 umowy), która będzie ze strony wykonawcy podpisywały protokoły odbiorowe, o których mowa w
§ 12 umowy.
Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorów Projektu - pracownicy Urzędu
Miasta Dębica (podać nazwę wydziału, referatu) oraz wyznaczeni pracownicy z Urzędu Gminy Ropczyce,
którzy reprezentują jego interesy w toku realizacji przedmiotu umowy oraz uprawnieni są do bieżących
ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.
Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiającego:
1) w zakresie spraw technicznych – ……………. tel. …………………………………………………
2) w zakresie spraw organizacyjnych Miasto Dębica ……………………………………………..
tel. …………………………………………….
3) w zakresie spraw organizacyjnych Gmina Ropczyce – ………………………………………...
tel. ……………………………………………..
4) w zakresie spraw finansowych Miasto Dębica …………………………………………………….
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tel ……………………………………..
5) w zakresie spraw finansowych Gminy Ropczyce ………………………………………………..
tel ……………………………………..
Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu ………….. nie mają prawa
zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i nie mają prawa dokonywania
zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania oświadczeń woli w imieniu
Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej umowy.
Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc wykonywania prac,
dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do przekazywania
dokumentów dotyczących realizacji umowy.
Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy
i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.
Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności:
1) kontrola realizacji prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
3) organizowanie i prowadzenie narad budowy przy udziale Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru
4) kontrola pracy Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru
5) akceptowanie faktur częściowych i końcowej,
W celu nadzoru nad prawidłowym montażem elementów przedmiotu umowy oraz weryfikacji jakości i
certyfikatów urządzeń Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, na podstawie odrębnej umowy.
§7
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie placu budowy
2) zapewnienie bieżącego nadzoru;
3) dokonanie odbioru prawidłowo wykonanych prac;
4) regulowanie płatności wynikających z zasadnych faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach
określonych w umowie.
§8
Uwarunkowania wynagrodzenia
1.

2.
3.

4.

1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty
przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,
2) przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i
cen podanych w ofercie.
Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy i zawiera koszt
uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz.
Zamawiający i wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony
oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna
odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty wynagrodzenia za dostawy na rzecz wykonawcy
sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).
Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym wykonawca podpisał umowę,
której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem umowy w zakresie wskazanym
w § 1 ust. 2 pkt 1- 35 umowy. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych
elementów przedmiotu umowy w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.
§9
Wysokość wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy.
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
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W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17
ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto, bez podatku od
towarów i usług, który rozliczy bezpośrednio Zamawiający.
Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostawy i montażu 409
zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wyraża się kwotą: …………………………..…netto (od tej kwoty
Zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł oraz VAT 23 % w kwocie ……………… zł) z zastrzeżeniem,
że:
1) Zamawiający 1 – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający
rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł oraz VAT 23 % w kwocie ……………… zł) dotyczące dostaw po
stronie Gminy Miasta Dębica (łącznie 250 zestawów kolektorów, w tym:
− za 140 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na
dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie: ………………. zł netto (od
tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł),
− za 105 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na
dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie: ………………. zł netto (od
tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł),
− za 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na gruncie w
kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 23 % w kwocie ……………… zł),
− za 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowane na gruncie
w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 23 % w kwocie ………………
zł),
− za 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na dachu
budynku gospodarczego w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT
23 % w kwocie ……………… zł),
− za 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na dachach
budynków gospodarczych w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT
23 % w kwocie ……………… zł),
2) Zamawiający 2 – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ……………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający
rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł oraz VAT 23 % w kwocie ……………… zł) dotyczące dostaw po
stronie Gminy Ropczyce (łącznie 159 zestawów kolektorów słonecznych, w tym:
− za 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 1 kolektor i zasobnik 200 dm3) montowany na dachu lub
ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty
zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
− za 67 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na
dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie: ………………. zł netto (od
tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
− za 70 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na
dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie: ………………. zł netto (od
tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
− za 5 zestawów ( w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie:
………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
− za 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na gruncie w
kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 23 % w kwocie ……………… zł),
− za 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na gruncie w
kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 23 % w kwocie ……………… zł),
− za 1 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany na
gruncie w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 23 % w kwocie
……………… zł),
− za 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowane na dachach
budynków gospodarczych w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT
23 % w kwocie ……………… zł),
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− za 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na
dachach budynków gospodarczych w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający
rozliczy VAT 23 % w kwocie ……………… zł),
− za 1 zestaw (w skład którego wchodzi :4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany na
dachu budynków gospodarczych w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający
rozliczy VAT 23 % w kwocie ……………… zł),
Każdy z Zamawiających odpowiada przed Wykonawcą, tylko i wyłącznie za zobowiązania wynikające z
miejsca montażu danej instalacji, do wysokości określonych w powyższym ustępie.
Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w
związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości
za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.
W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości dokonania instalacji
w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z
tego powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę
dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej
przewidzianej w ofercie i umowie.
Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy obejmujący wskazanie
ilości wykonanych instalacji i iloczyn tych ilości oraz cen przewidzianych dla danego rodzaju instalacji
wynikających z oferty i umowy.
§ 10
Płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się sześcioma fakturami, po trzy faktury
dla każdego Zamawiającego. Dwiema fakturami częściowymi oraz fakturą końcową z zastrzeżeniem, że
poszczególni Zamawiający będą wypłacać wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktur
wystawianych odrębnie na Zamawiającego 1 i Zamawiającego 2– w zależności czy przedmiot faktury
dotyczy części inwestycji po stronie Miasta Dębica czy Gminy Ropczyce
1) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 30% zestawów instalacji solarnych,
wystawiona po odbiorze etapu 1 przedmiotu umowy,
2) druga faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 40% (narastająco 70%) zestawów instalacji
solarnych, wystawiona po odbiorze etapu 2 przedmiotu umowy,
3) trzecia faktura końcowa po wykonaniu dostawy i montażu 30% (narastająco 100%) zestawów instalacji
solarnych, wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
Faktura częściowa może być wystawiona po terminowym, tj. zgodnym z harmonogramem rzeczowo –
finansowym wykonaniu i odebraniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego danego etapu
prac.
Zamawiający zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac - tj.
zgodnie z harmonogramem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo
wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części przedmiotu umowy przelewem
na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty
doręczenia jej Zamawiającemu (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) wraz z załączonym protokołem
odbioru końcowego całego zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 13
umowy.
Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu.
Termin, o których mowa w ust. 3 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących
przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie
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wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi,
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,
2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z
informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane
prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7 powinny
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 6 i 7 do umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzeżeniem ust. 10.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7, o treści wskazanej
w ust. 8, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie należności
wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie
płatności względem Wykonawcy.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w
formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której
mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 pkt
3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 pkt 2.
Wykonawca wystawi faktury VAT na gminę właściwą ze względu na miejsce montażu instalacji. Wszystkie
faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące
dane:
1) Faktura wystawiana na Zamawiającego 1:
Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica,
(NIP: 8722230742; REGON 851661205)
Wykonawca ma obowiązek:
a) wskazać na fakturze jako płatnika: Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200
Dębica, NIP: 8722230742; REGON 851661205
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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b) uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z którymi podatnikiem (płatnikiem)
podatku VAT jest Zamawiający.
2) Faktura wystawiana na Zamawiającego 2:
Gmina Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
(NIP: 8181581908; REGON 690581962)
Wykonawca ma obowiązek:
a) wskazać na fakturze jako płatnika Gmina Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce, (NIP: 8181581908; REGON 690581962)
b) uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z którymi podatnikiem
(płatnikiem) podatku VAT jest Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 20, będzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
Treść faktury VAT w zakresie wskazania informacji o podatku od towarów i usług musi odzwierciedlać skutki
wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o
podatku od towarów i usług.
Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilość wykonanych instalacji każdego rodzaju oraz ich cenę jednostkową
wskazaną w § 9 ust. 2 umowy.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:
………………… złotych (słownie: ……………………..).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w
tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar
umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc
wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..),
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o
których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w umowie.
Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.
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§ 12
Odbiór przedmiotu umowy
Strony przewidują następujące odbiory:
1) odbiór etapu 1 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy,
2) odbiór etapu 2 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) umowy,
3) odbiór etapu 3 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3) umowy i jednocześnie dokonany odbiór
końcowy – stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej,
Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy we wszystkich
gminach., tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie dostawy i montażu wraz z
rozruchem: zestawu solarnego oraz przeszkoleniem użytkowników zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, stanowiącym załącznik do umowy, natomiast przedmiotem odbioru końcowego będzie
wykonanie całości przedmiotu umowy we wszystkich gminach.
Poszczególne odbiory częściowe zostaną dokonane po uruchomieniu kolejnych grup zestawów:
1) pierwsza grupa – 30% instalacji solarnych, w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo finansowym,
2) druga grupa – kolejnych 40% (narastająco 70%) instalacji solarnych w terminie określonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym,
3) trzecia grupa – kolejnych, pozostałych 30 % (narastająco 100%) instalacji solarnych, , w terminie
określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu
umowy, przy czym wykonawca może zgłosić do odbioru częściowego większą ilości instalacji niż
przewidziana do wykonania na danym etapie.
Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru
częściowego lub końcowego.
W terminach wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy określonych w § 2 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu – odrębnie dla każdej części przedmiotu umowy:
1) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:
a) protokół szczelności instalacji solarnej, c.o., oraz wodnej
b) protokół sprawdzenia rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika,
c) inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego;
2) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
3) protokoły odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla każdej lokalizacji zawierający informację o
przeszkoleniu każdego z Użytkowników w zakresie obsługi instalacji solarnej i przekazaniu instrukcji
użytkowania;
4) instrukcje użytkowania zestawu solarnego napisaną językiem nietechnicznym dla każdego z
użytkowników;
5) dokumentacją powykonawczą i fotograficzną
6) przekazania użytkownikowi wykazu, harmonogramu i kosztów obowiązkowych przeglądów
gwarancyjnych,
7) opracowania i przekazania użytkownikowi katalogu zdarzeń (awarii, usterek) stanowiących wezwanie
nieuzasadnione, których koszty pokrywa użytkownik
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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8) Oświadczenie Użytkownika o otrzymaniu wszystkich powyżej wymienionych dokumentów
Podczas odbiorów częściowych i końcowego stosowane będą następujące zasady:
1) jeżeli zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;
2) jeżeli zamawiający stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystanie z instalacji OZE objętej
przedmiotu umowy, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1
lit b umowy;
3) jeżeli zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z instalacji OZE objętej przedmiotu
umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin,
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 3) lit a) terminem wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę
- branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 będzie data odbioru
po usunięciu wad.
10. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
11. W momencie odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz
zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy oddzielną dla
każdego z Użytkowników lub jedną kartę gwarancyjną z załącznikiem określającym dokładne lokalizacje dla
których została wystawiona.
8.

1.

§ 13
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot
umowy netto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 2
(odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wykonawcy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 umowy),
b) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości
0,01 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy netto – liczonej za każdy dzień opóźnienia
w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad (minimum 7 dni)
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego
w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto.
d) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku
według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego netto.
e) za brak dostarczenia do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy ubezpieczenia o której mowa w § 5, w wysokości 1 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego netto
f) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1%
ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek;
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 0,5% wynagrodzenia netto zapłaconego po terminie podwykonawcy, za każdy dzień
opóźnienia;
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1%
ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto;
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w
wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto;
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% ustalonego
w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego netto.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego
wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w
ramach przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji
wynosi:
1) na kolektor słoneczny – minimum 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
2) na zasobnik c.w.u. – minimum 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
3) na pozostałe elementy, materiały, urządzenia - minimum 6 lat liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4) na wykonane roboty instalacyjne – minimum ……… miesięcy liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Jeżeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w ofertach
producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy,
po upływie terminu 6 letniej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia.
Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz szczegóły w tym zakresie
zostały określone w załączniku Nr 3 do umowy (wzór karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód,
które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych
prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy.
Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z
przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej
umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz
urządzenia zostaje zrównany z okresem zaoferowanej gwarancji.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących
w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich
obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad
albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi nie ulega zmianie. Jeżeli wykonawca
wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula
rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5) rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,
jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu Umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 4,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
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Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik do
niniejszej umowy.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci niezwłocznego
usuwania wad i usterek w sposób umówiony - stwierdzonych podczas okresowych przeglądów
gwarancyjnych, o których mowa w § 15a.
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§ 15a
Okresowy przegląd gwarancyjny
Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres 5 lat od dnia odbioru,
przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez
dodatkowego wynagrodzenia - w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.
Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone dwukrotnie tj. w trzecim i piątym roku oferowanego
okresu gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę, właściciela nieruchomości
oraz przedstawiciela Zamawiającego.
Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią
za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy
zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.
Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad lub
usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte
rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub
gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na
podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 podwykonawcom.
Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za opóźnienie
w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust.
1 dla jednej lokalizacji w stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
Przyjmuje się, że przeglądy powinny być wykonane do końca trzeciego roku oraz do końca piątego roku
licząc od dnia odbioru danego zestawu.
Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30
dni zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę umowną
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit c) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami
kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. Wykonawca
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Podczas przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać:
1) kolektory słoneczne:
a. Kontrolę stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań.
Sprawdza się wizualnie stan płyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy i nalotów.
b. Kontrolę obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową.
c. Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych.
Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z
pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy
niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu
nośnikiem ciepła.
d. Kontrolę stanu izolacji termicznej przewodów.
W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części
w ramach rękojmi lub gwarancji. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji wykonać
dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczyć izolację
płaszczem z blachy aluminiowej (dzioby ptaków).
e. Kontrolę zestawów montażowych.
Każdorazowo podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy
niezwłocznie poinformować producenta.
f. Kontrolę czujników temperatury.
Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub
poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji.
g. Kontrolę stanu nośnika ciepła.
Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości
na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać jedynie
profesjonalnym sprzętem w postaci refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania różni
się od temperatury pierwotnej ujętej w OPZ, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy
zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane
zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku, gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny,
należy każdorazowo go wymienić na nowy.
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§ 15b
Przeglądy gwarancyjne na żądanie.
W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących
wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania
bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów
gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w
przeciągu maksymalnie 10 dni od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie
wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu
wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia
usługi.
Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy
faksem na numer …….. lub zamiennie mailem na adres ………………. Za moment otrzymania informacji przez
Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca
zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych w przeciągu maksymalnie ……..4 godzin od
momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00
danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres ……4 godzin
na rozpoczęcie czynności przeglądu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy. W
przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na
wykonanie czynności przeglądu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od
pracy.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w
wysokości 100 zł za każdą dobę opóźnienia.

Zgodnie z deklaracją w ofercie
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Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli
usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych
opłat. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację
kosztów ich usunięcia.
Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego na żądanie wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami
kodeksu cywilnego – niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w ciągu
7 dni od daty podpisania protokołu z wykonanego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że
usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7. Wykonawca
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna,
przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie
niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 3 lub telefonicznie z
podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.
Obowiązki wykonawcy i uprawnienia zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują
przez okres gwarancji.
§ 16
Zmiany umowy
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:
1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej
realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;
2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności
3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji
projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli
będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności:
1) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i
montażu instalacji kolektorów słonecznych, w porównaniu z zestawieniem budynków, na których
mają być zamontowane instalacje kolektorów słonecznych, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy,
w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji
kolektorów słonecznych, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany
parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu
instalacji przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
przed dniem, na który zaplanowano montaż instalacji na budynku użytkownika, który wyraził
rezygnację z montażu instalacji.
2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego
wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do
stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Zmiany w zakresie lokalizacji montażu zestawów solarnych (np. z dachu na grunt i odwrotnie) w
szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w planowanym miejscu.
Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone w SIWZ;
2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3) zmiana obowiązującej stawki VAT;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;
5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu.
6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego
postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający
oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części przedmiotu
umowy, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota
netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).
8) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę
stawki podatku VAT.
Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT,
b) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
o wartość wzrostu tych kosztów.
O zmianach wskazanych w ust. 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem,
na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku.
W przypadku określonym w ust. 3, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona
instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT, wykonawca za wykonanie
przedmiotu umowy w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, a zwiększoną lub zmniejszoną kwotę podatku VAT rozliczy zamawiający na zasadach
określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez
Wykonawcę.
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian
umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy
dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które
mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany umowy, które będą służyć
prawidłowej realizacji Projektu pn. „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ
DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
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§ 17
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu
odstąpienia z winy Zamawiającego:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.
g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji
o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.
b) w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym,
Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 13
ust.1 pkt. 1 lit. d),
c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
która odstąpiła od umowy.
d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
§ 18
Okoliczności siły wyższej
Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania
swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które
powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Projekt pn.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

5.
4.

1.
2.

Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan
klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne
zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub
częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć,
nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej
przewidzianych.
§ 19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem
umowy w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania
dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym
pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu
umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach
danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania
przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się
pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§ 20
Postępowanie reklamacyjne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia
na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby
Zamawiającego sąd powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 21
Dane osobowe
Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na cele realizacji projektu.
Zamawiający w dniu podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, przekaże Wykonawcy dane właścicieli
nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych.
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§ 22
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
Umowa niniejsza sporządzona została w 4 egz., trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załącznikami do umowy są:
1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1
2) Wykaz budynków – zał. Nr 2
3) Wzór karty gwarancyjnej – zał. Nr 3
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę – zał. Nr 4
5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – zał. Nr 5.
6) Oświadczenie podwykonawcy– zał. Nr 6.
7) Oświadczenie dalszego podwykonawcy– zał. Nr 7.
W imieniu Zamawiającego 1:

W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)

W imieniu Zamawiającego 2

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)
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Załącznik Nr 3 do umowy
Wzór karty gwarancyjnej
KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR
ZAMAWIAJĄCY
UPRAWNIONY Z TYTUŁU
GWARANCJI

…………………..

GWARANT - WYKONAWCA
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO
Stosownie do ustaleń § 14 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. Dostawa
i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Miasta Dębica i Ropczyce, które jest realizowane w ramach
projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu
zamówienia.
Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż
zestawu kolektorów słonecznych w następującej lokalizacji:

………………………………
(imię i nazwisko Użytkownika)

………………………………
(adres lokalizacji)

………………………………
(nr działki)

Okres gwarancji: ………….. ( miesięcy) lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 14
ust. 2 umowy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Warunki gwarancji:
Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy kolektorów słonecznych i ich elementy przez okres
obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami
określonymi w § 15a ust. 8 umowy.
Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu umowy z tytułu
rękojmi.
W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek
zestawu solarnego (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac
montażowych i instalacyjnych).
O
wystąpieniu
wad,
awarii
lub
usterek
Zamawiający
powiadomi
Gwaranta-Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej
wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą
elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
− telefon: ………………………………...
− faks:
………………………………...
− e-mail: ………………………………...
Przegląd gwarancyjny dostępny jest maksymalnie w 10 dni roboczych.
Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie ……..4 godzin i jest wykonywany na zasadach
wynikających z umowy.
Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem
zestawu kolektorów słonecznych w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi
zawierać co najmniej:
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

1) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
2) rodzaj wady, awarii lub usterki,
3) adres lokalizacji zestawu kolektorów słonecznych
4) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.
Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego
w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.
W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których
nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze o parametrach nie
gorszych niż zamontowane.
Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz
wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy,
określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na
drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt GwarantaWykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn
powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.
Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie
pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu
przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów
zestawu kolektorów słonecznych - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
Pojawienie się wycieków płynu z kolektora (dotyczy instalacji solarnych), nieszczelności na połączeniach na
dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze
uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca
na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w
oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Zestawienie lokalizacji zestawów kolektorów słonecznych (adresy nieruchomości i użytkowników
uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.
Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: IiGK.271.2.2018 oraz umowie Nr ………. z dnia
…………

Podpis/y Zamawiającego

Podpis/y Gwarant

………………………………………

………………………………………
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Załącznik Nr 6 do umowy
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
…………., dnia ……….
OŚWIADCZENIE
Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: ……….. z
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem
wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Koordynatora Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odpis protokołu załączam.
………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 7 do umowy
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Dalszy podwykonawca)
………, dnia ………….….

OŚWIADCZENIE
Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)
na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. …………….. z
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w
okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem
wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………
(podpis)
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Umowa
Nr ………/2018
zawarta dnia ............................... 2018 r. w Dębicy pomiędzy:
1. Gminą Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
NIP: 818158908, REGON 851661205,
zwaną dalej „Zamawiającym 1”
reprezentowaną przez:
Pana Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Dębica – Pani Anna Puzio
2. Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181581908, REGON 690581908,
zwaną dalej „Zamawiającym 2”
reprezentowaną przez:
Pana Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Pani Beata Malec
zwanymi łącznie „Zamawiającymi” z jednej strony
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod
adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik Nr 8a do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: Dostawa
i montaż kotłów na biomasę, na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce, które jest realizowane
w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”.
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji kotłów na, która obejmuje w szczególności:

1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2
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1) dostawę i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z zasobnikiem
paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem, w tym:
a)
w gm. Miasta Dębica (łącznie 65 szt. kotłów):
− 31 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowanych w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych
− 23 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych
− 11 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowanych w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych,
b)
w gm. Ropczyce (łącznie 3 szt. kotłów):
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowana w budynkach mieszkalnych osób
fizycznych
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowana w budynkach mieszkalnych osób
fizycznych,
2) opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany źródła ciepła i uzyskanie akceptacji koncepcji przez
inspektora nadzoru
3) demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz i przekazanie go mieszkańcowi,
4) montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejących instalacji c.o. , c.w.u., z.w. w zakresie niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym
5) montaż zasobnika paliwa (pelletu) wraz z systemem podawania paliwa
6) instalacja zespołu ochrony temperatury powrotu kotła, w oparciu o posiadaną koncepcję, dokumentację
techniczną i DTR kotła z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem i pompy zmieszania obiegu
kotłowego
7) wykonanie montażu czopucha do komina dymowego
8) wykonanie zabezpieczeń instalacji co i cwu zgodnie z obowiązującymi normami
9) instalację przepływomierza współpracującego ze sterownikiem kotła umożliwiającego zliczającego ilość
wyprodukowanej energii cieplnej lub zewnętrznego kompaktowego licznika energii cieplnej z
zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu
urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z
poziomu Internetu;
10) instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi
do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej
pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych
z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną popularną
przeglądarką internetową;
11) wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;
12) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
13) uruchomienie instalacji i udział w odbiorze technicznym
14) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej
konserwacji
15) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych
oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
16) przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej:
a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną
b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim,
c) protokoły badań i sprawozdań z wynikiem pozytywnym (protokoły szczelności instalacji
hydraulicznych,
d) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały
e) karty techniczne zamontowanych urządzeń
f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń
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4.
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1.
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4.

protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej
instalacji
h) kartę regulacji ( ustawienia sterownika kotła)
i) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę ,
przy udziale mieszkańca
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
załączonych do SIWZ dokumentacjach technicznych kotłów na biomasę
Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z dokumentacji
technicznej.
5. W przypadku gdy dany Użytkownik uczestniczy w projekcje dotyczącym instalacji kolektorów
słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych z zasobnikiem cwu., Wykonawca montując kotły na
biomasę musi współpracować z Wykonawcą dokonującym montażu instalacji kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznych z zasobnikiem cwu. Za koordynowanie współpracy
odpowiedzialny będzie inspektor nadzoru. Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej
należy zapewnić współdziałanie istniejącej instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
z instalacją solarną lub innym istniejącym źródłem ciepła. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u. w
okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę kolektorów słonecznych lub
powietrznej pompy ciepła do cwu.
§2
Termin wykonania umowy
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia
31.10.2018r. z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy i montażu poszczególnych części przedmiotu umowy
zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym z podziałem na każdą Gminę złożonym
przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w 3 (etapach):
1) etap 1 – dostawa i montaż 30%, kotłów na biomasę nie później niż do dnia 30.06.2018r.,
2) etap 2 – dostawa i montaż 40% (narastająco 70%) kotłów na biomasę do dnia 31.08.2018r.,
3) etap 3 – dostawa i montaż 30% (narastająco 100%) kotłów na biomasę nie później niż do dnia
31.10.2018 r.,
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje, że na pisemny wniosek Wykonawcy, po
ewentualnym wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą (jeżeli będzie to konieczne)
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy
wskazanych w ust. 2 (za wyjątkiem terminu ostatecznego) w taki sposób, aby mogły być wykonane i
rozliczone wcześniej lub później niż w terminach wskazanych w ust. 2. Terminy realizacji poszczególnych
etapów mają charakter pomocniczy i techniczny.
§3
Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu
niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw
i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które
mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości
wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie
będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami
technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot umowy sam / sam, za
wyjątkiem następującego zakresu:
_________________________________
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który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy pomocy,
których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca
odpowiada za ewentualnych podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności
będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.
11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań
podwykonawców.
12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

2.

3.
4.
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§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram
rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi
niniejszą umowę, umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją
Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań
Zamawiającego.
Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę winien uwzględniać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, rozliczanych fakturami
częściowymi o których mowa w § 10 ust. 1 umowy w poszczególnych gminach
Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami
nieruchomości w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.
Wykonanie dostawy i montażu kotłów na biomasę wraz z podłączeniem, sprawdzeniem szczelności
instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej
lokalizacji wskazanej w załączniku Nr 2 do umowy, potwierdzone zostanie częściowym protokołem
podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika.
Dostarczone i zamontowane kotły na biomasę będą stanowiły własność Zamawiającego.
W ramach realizacji dostaw i montażu kotłów na biomasę Wykonawca zobowiązany jest do:
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1)

zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do
wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących
bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;
2) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
3) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na
prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;
4) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
,
5) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, są nowe i
odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:
− certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− deklaracji zgodności
− atestów lub aprobat technicznych,
− instrukcji użytkowania.
7) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;
8) realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora,
9) informowania o terminach prób i odbiorów częściowych,
10) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem umowy a
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania,
11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
12) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie
realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
13) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
− protokołów badań i sprawdzeń,
− protokołów odbiorów technicznych,
14) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,
15) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego,
16) aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego na każde wezwanie Zamawiającego, z
uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,
17) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych kotłów na biomasę w każdej lokalizacji, co
będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru,
7. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych
materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
8. Wykonawca, w przypadkach określonych w § 16, ust. 3, pkt. 1 jest obowiązany dokonać dostawy i montażu
kotła na biomasę w innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego.
9. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania
informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji.
Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej
umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.
10. Wykonawca po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji sporządza szkic usytuowania kotła, zasobnika
na pellet i panelu sterowania w kotłowni, wskazanie istniejącego kanału na spaliny i wentylacyjnego który
uzgadnia z Użytkownikiem przez podpis i zatwierdza u Inspektora Nadzoru.
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11. Z uwagi na fakt, iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich,
które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym
zakresie należytej staranności.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
13. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu umowy osoby Koordynatora
Technicznego posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub równoważnych (jeśli dotyczy),uzyskanymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w
miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji
osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE.
14. Osoba wskazana w ust. 13 będzie brała udział w odbiorze przedmiotu umowy i podpisze ze strony
wykonawcy protokoły odbioru, o których mowa w § 12 ust. 10 umowy.
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§5
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2,
ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i
przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy [np. przedłoży do wglądu
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz] dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde
żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu
umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§6
Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Głównego Projektu w osobie: ……………………..
oraz Koordynatora Technicznego w osobie :…………………..(osoba posiadającą uprawnienia wskazane w § 4
ust. 13 umowy), która będzie ze strony wykonawcy podpisywały protokoły odbiorowe, o których mowa w
§ 12 umowy.
Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorów Projektu oraz pracownicy
Urzędu Miasta Dębica oraz wyznaczeni pracownicy z Urzędu Gminy Ropczyce (podać nazwę wydziału,
referatu), którzy reprezentują jego interesy w toku realizacji przedmiotu umowy oraz uprawnieni są do
bieżących ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu
realizacji prac.
Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiającego:
1) w zakresie spraw technicznych – ……………. tel. …………………………………………………...
2) w zakresie spraw organizacyjnych Miasto Dębica - ……………………………………...
tel.
……………………………………………………….
3) w zakresie spraw finansowych Miasto Dębica – ………………………………………………. tel.
……………………………………………………….
Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu …….. nie mają prawa
zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i nie mają prawa dokonywania
zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania oświadczeń woli w imieniu
Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej umowy.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc wykonywania prac,
dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do przekazywania
dokumentów dotyczących realizacji umowy.
Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy
i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.
Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności:
1) kontrola realizacji prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
3) organizowanie i prowadzenie narad budowy przy udziale Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru
4) kontrola pracy Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru
5) akceptowanie faktur częściowych i końcowej,
W celu nadzoru nad prawidłowym montażem elementów przedmiotu umowy oraz weryfikacji jakości i
certyfikatów urządzeń Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, na podstawie odrębnej umowy.
§7
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie placu budowy
2) zapewnienie bieżącego nadzoru;
3) dokonanie odbioru prawidłowo wykonanych prac;
4) regulowanie płatności wynikających z zasadnych faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach
określonych w umowie.
§8
Uwarunkowania wynagrodzenia
1.

2.
3.

4.

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty
przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,
2) przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i
cen podanych w ofercie.
Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy i zawiera koszt
uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz.
Zamawiający i wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony
oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna
odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy na rzecz
wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).
Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym wykonawca podpisał umowę,
której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem umowy w zakresie wskazanym
w § 1 ust. 2 pkt 1- 35 umowy. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych
elementów przedmiotu umowy w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.
§9
Wysokość wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy.
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17
ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto, bez podatku od
towarów i usług, który rozliczy bezpośrednio Zamawiający.
Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostawy i montażu 68
instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wyraża się kwotą: …………………………..…netto (od tej
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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kwoty Zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł oraz VAT 23 % w kwocie ……………… zł)
z zastrzeżeniem, że:
1) Zamawiający 1 – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający
rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł oraz VAT 23 % w kwocie ……………… zł) dotyczące dostaw po
stronie Miasta Dębica (łącznie 65 kotły na biomasę), w tym:
− za 31 szt. kotłów na pellet o mocy 15 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób
fizycznych, w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie
……………… zł)
− za 23 szt. kotłów na pellet o mocy 20 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób
fizycznych w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie
……………… zł)
− za 11 szt. kotłów na pellet o mocy 25 kW montowanych w budynkach mieszkalnych osób
fizycznych, w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie
……………… zł)
2) Zamawiający 2 – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający
rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł oraz VAT 23 % w kwocie ……………… zł) dotyczące dostaw po
stronie Gminy Ropczyce (łącznie 3 kotły na biomasę), w tym:
− za 1 szt. kotła na pellet o mocy 15 kW montowaną w budynku mieszkalnym osób fizycznych, w
kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
− za 1 szt. kotła na pellet o mocy 20 kW montowaną w budynku mieszkalnym osób fizycznych w
kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
− za 1 szt. kotła na pellet o mocy 25 kW montowaną w budynku mieszkalnym osób fizycznych, w
kwocie: ………………. zł netto (od tej kwoty zamawiający rozliczy VAT 8 % w kwocie ……………… zł)
3.
4.
5.
6.

7.

Każdy z Zamawiających odpowiada przed Wykonawcą, tylko i wyłącznie za zobowiązania wynikające z
miejsca montażu danej instalacji, do wysokości określonych w powyższym ustępie.
Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w
związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości
za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.
W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości dokonania instalacji
w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z
tego powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę
dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej
przewidzianej w ofercie i umowie.
Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy obejmujący wskazanie
ilości wykonanych instalacji i iloczyn tych ilości oraz cen przewidzianych dla danego rodzaju instalacji
wynikających z oferty i umowy.

1.

1)
2)
3)

§ 10
Płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się sześcioma fakturami, po trzy
faktury dla każdego Zamawiającego. Dwiema fakturami częściowymi oraz fakturą końcową
z zastrzeżeniem, że poszczególni Zamawiający będą wypłacać wynagrodzenie Wykonawcy na
podstawie faktur wystawianych odrębnie na Zamawiającego 1 i Zamawiającego 2 – w zależności czy
przedmiot faktury dotyczy części inwestycji po stronie Miasta Dębica czy Gminy Ropczyce:
pierwsza faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 30%, kotłów na biomasę, wystawiona po
odbiorze etapu 1 przedmiotu umowy,
druga faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 40% (narastająco 70%), kotłów na biomasę,
wystawiona po odbiorze etapu 2 przedmiotu umowy,
trzecia faktura końcowa po wykonaniu dostawy i montażu 30% (narastająco 100%), kotłów na biomasę,
wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Faktura
częściowa
może
być
wystawiona
po
terminowym,
tj.
zgodnym
z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonaniu i odebraniu przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego danego etapu prac.
Zamawiający zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac - tj.
zgodnie z harmonogramem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo
wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części przedmiotu umowy przelewem
na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty
doręczenia jej Zamawiającemu (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) wraz z załączonym protokołem
odbioru końcowego całego zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 13
umowy.
Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu.
Termin, o których mowa w ust. 3 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących
przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie
wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi,
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,
2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z
informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane
prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7 powinny
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 6 i 7 do umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzeżeniem ust. 10.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7, o treści wskazanej
w ust. 8, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie należności
wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie
płatności względem Wykonawcy.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w
formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której
mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 pkt
3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 pkt 2.
Wykonawca wystawi faktury VAT na gminę właściwą ze względu na miejsce montażu instalacji. Wszystkie
faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące
dane:
1) Faktura wystawiana na Zamawiającego 1:
Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica,
(NIP: 8722230742; REGON 851661205)
Wykonawca ma obowiązek:
a) wskazać na fakturze jako płatnika: Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200
Dębica, NIP: 8722230742; REGON 851661205
b) uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z którymi podatnikiem (płatnikiem)
podatku VAT jest Zamawiający.
2) Faktura wystawiana na Zamawiającego 2:
Gmina Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
(NIP: 8181581908; REGON 690581962)
Wykonawca ma obowiązek:
a) wskazać na fakturze jako płatnika Gmina Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce, (NIP: 8181581908; REGON 690581962)
b) uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z którymi podatnikiem
(płatnikiem) podatku VAT jest Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 20, będzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
Treść faktury VAT w zakresie wskazania informacji o podatku od towarów i usług musi odzwierciedlać skutki
wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o
podatku od towarów i usług.
Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilość wykonanych instalacji każdego rodzaju oraz ich cenę jednostkową
wskazaną w § 9 ust. 2 umowy.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:
………………… złotych (słownie: ……………………..).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w
tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar
umownych.
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Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc
wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..),
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka
form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w umowie.
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.
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§ 12
Odbiór przedmiotu umowy
Strony przewidują następujące odbiory:
1) odbiór etapu 1 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy,
2) odbiór etapu 2 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) umowy,
3) odbiór etapu 3 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3) umowy i jednocześnie dokonany odbiór
końcowy – stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej,
Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy we wszystkich
gminach., tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie dostawy i montażu wraz z
rozruchem: kotła na biomasę, oraz przeszkoleniem użytkowników zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, stanowiącym załącznik do umowy, natomiast przedmiotem odbioru końcowego będzie
wykonanie całości przedmiotu umowy we wszystkich gminach.
Poszczególne odbiory częściowe zostaną dokonane po uruchomieniu kolejnych grup instalacji:
1) pierwsza grupa – 30% instalacji kotłów na biomasę, w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo
- finansowym,
2) druga grupa – kolejnych 40% (narastająco 70%) instalacji kotłów na biomasę w terminie określonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym,
3) trzecia grupa – kolejnych, pozostałych 30 % (narastająco 100%), instalacji kotłów na biomasę w terminie
określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
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Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu
umowy, przy czym wykonawca może zgłosić do odbioru częściowego większą ilości instalacji niż
przewidziana do wykonania na danym etapie.
6. Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru
częściowego lub końcowego.
7. W terminach wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy określonych w § 2 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu – odrębnie dla każdej części przedmiotu umowy:
1) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:
a) protokół szczelności instalacji c.o. oraz drożności komina
b) protokół sprawdzenia rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika,
c) inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego;
2) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
3) protokoły odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla każdej lokalizacji zawierający informację o
przeszkoleniu każdego z Użytkowników w zakresie obsługi kotła na biomasę i przekazaniu instrukcji
użytkowania;
4) dokumentacją powykonawczą i fotograficzną
5) instrukcje użytkowania instalacji kotła na biomasę napisaną językiem nietechnicznym dla każdego z
użytkowników;
6) przekazania użytkownikowi wykazu, harmonogramu i kosztów obowiązkowych przeglądów
gwarancyjnych,
7) opracowania i przekazania użytkownikowi katalogu zdarzeń (awarii, usterek) stanowiących wezwanie
nieuzasadnione, których koszty pokrywa użytkownik
8) Oświadczenie Użytkownika o otrzymaniu wszystkich powyżej wymienionych dokumentów
8. Podczas odbiorów częściowych i końcowego stosowane będą następujące zasady:
1) jeżeli zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;
2) jeżeli
zamawiający
stwierdzi
usterki,
które
nie
uniemożliwiają
korzystanie
z instalacji OZE objętej przedmiotu umowy, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia z
zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy;
3) jeżeli zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z instalacji OZE objętej przedmiotu
umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin,
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 3) lit a) terminem wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę
- branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 będzie data odbioru
po usunięciu wad.
10. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
11. W momencie odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz
zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy oddzielną dla
każdego z Użytkowników lub jedną kartę gwarancyjną z załącznikiem określającym dokładne lokalizacje dla
których została wystawiona.

1.

§ 13
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia przedmiot
umowy netto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 2
(odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wykonawcy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 umowy),
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b) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości
0,01 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy netto – liczonej za każdy dzień opóźnienia
w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad (minimum 7 dni)
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego
w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto.
d) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku
według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego netto.
e) za brak dostarczenia do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy ubezpieczenia o której mowa w § 5, w wysokości 1 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego netto
f) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1%
ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek;
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 0,5% wynagrodzenia netto zapłaconego po terminie podwykonawcy, za każdy dzień
opóźnienia;
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1%
ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto;
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w
wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto;
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% ustalonego
w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego netto.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego
wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z
tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w
ramach przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji
wynosi:
1) na kocioł centralnego ogrzewania – minimum 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia,
2) na pozostałe elementy, materiały, urządzenia - minimum 6 lat liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3) na wykonane roboty instalacyjne – minimum ……… miesięcy liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Jeżeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w ofertach
producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy,
po upływie terminu 6 letniej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia.
Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz szczegóły w tym zakresie
zostały określone w załączniku Nr 3 do umowy (wzór karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód,
które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych
prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy.
Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z
przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej
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umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz
urządzenia zostaje zrównany z okresem zaoferowanej gwarancji.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących
w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich
obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad
albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi nie ulega zmianie. Jeżeli wykonawca
wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula
rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5) rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,
jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu Umowy.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 4,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik do
niniejszej umowy.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci niezwłocznego
usuwania wad i usterek w sposób umówiony - stwierdzonych podczas okresowych przeglądów
gwarancyjnych, o których mowa w § 15a.
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§ 15a
Okresowy przegląd gwarancyjny
Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres 5 lat od dnia odbioru,
przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez
dodatkowego wynagrodzenia - w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.
Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone dwukrotnie tj. w trzecim i piątym roku oferowanego
okresu gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę, właściciela nieruchomości
oraz przedstawiciela Zamawiającego.
Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią
za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy
zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.
Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad lub
usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte
rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub
gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na
podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 podwykonawcom.
Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za opóźnienie
w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust.
1 dla jednej lokalizacji w stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
Przyjmuje się, że przeglądy powinny być wykonane do końca trzeciego roku oraz do końca piątego roku
licząc od dnia odbioru danej instalacji .
Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30
dni zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę umowną
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit c) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami
kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. Wykonawca
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Podczas przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać:
Dla kotły na biomasę:
a) sprawdzenie prawidłowości działania palnika na pellet
b) sprawdzenie prawidłowości działania układu podawania paliwa
c) sprawdzenie prawidłowości pracy sterownika kotła
d) sprawdzenie szczelności obiegów wodnych oraz instalacji.
e) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających.
f) sprawdzenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym.
g) kontrolę stanu izolacji termicznej przewodów hydraulicznych
h) inne czynności zalecane przez producenta i wskazane w OPZ.
§ 15b
Przeglądy gwarancyjne na żądanie.
W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących
wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania
bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów
gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w
przeciągu maksymalnie 10 dni od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie
wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu
wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia
usługi.
Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy
faksem na numer …….. lub zamiennie mailem na adres ………………. Za moment otrzymania informacji przez
Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca
zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych w przeciągu maksymalnie ……godz.4 od
momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00
danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres
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……godz.5na rozpoczęcie czynności przeglądu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od
pracy. W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy,
czas na wykonanie czynności przeglądu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo
wolnym od pracy.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę
w wysokości 100 zł za każdą dobę opóźnienia.
Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli
usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych
opłat. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację
kosztów ich usunięcia.
Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego na żądanie wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami
kodeksu cywilnego – niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w ciągu
7 dni od daty podpisania protokołu z wykonanego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże,
że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7. Wykonawca
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna,
przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie
niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 3 lub telefonicznie z
podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.
Obowiązki wykonawcy i uprawnienia zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują
przez okres gwarancji.
§ 16
Zmiany umowy
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:
1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej
realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;
2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności
3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji
projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli
będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności:
1) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i
montażu instalacji kotłów na biomasę w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają
być zamontowane instalacje kotły na biomasę stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w przypadku,
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gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji kotła na
biomasę, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji,
której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez beneficjentów
(użytkowników) prywatnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który
zaplanowano montaż instalacji na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu
instalacji.
2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu kotła na pellet
wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do
stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego.
Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone w SIWZ;
2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3) zmiana obowiązującej stawki VAT;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;
5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu.
6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego
postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający
oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części przedmiotu
umowy, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota
netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).
8) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę
stawki podatku VAT.
Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT,
b) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
o wartość wzrostu tych kosztów.
O zmianach wskazanych w ust. 6 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem,
na który zaplanowano montaż kotłów w danym budynku.
W przypadku określonym w ust. 6 3, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona
instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT, wykonawca za wykonanie
przedmiotu umowy w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, a zwiększoną lub zmniejszoną kwotę podatku VAT rozliczy zamawiający na zasadach
określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez
Wykonawcę.
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Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian
umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy
dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które
mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany umowy, które będą służyć
prawidłowej realizacji Projektu pn. „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ
DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie ilości instalacji,
terminów oraz mocy zainstalowanych urządzeń.
§ 17
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu
odstąpienia z winy Zamawiającego:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.
g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji
o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.
b) w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym,
Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 13
ust.1 pkt. 1 lit. d),
c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
która odstąpiła od umowy.
d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
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f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
§ 18
Okoliczności siły wyższej
Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania
swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które
powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.
Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan
klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne
zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub
częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć,
nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej
przewidzianych.
§ 19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem
umowy w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania
dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym
pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu
umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach
danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania
przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się
pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§ 20
Postępowanie reklamacyjne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia
na drogę sądową.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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5.
4.

1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby
Zamawiającego sąd powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 21
Dane osobowe
Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na cele realizacji projektu.
Zamawiający w dniu podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, przekaże Wykonawcy dane właścicieli
nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych.
§ 22
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
Umowa niniejsza sporządzona została w 4 egz., trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załącznikami do umowy są:
1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1
2) Wykaz budynków – zał. Nr 2
3) Wzór karty gwarancyjnej – zał. Nr 3
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę – zał. Nr 4
5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – zał. Nr 5.
6) Oświadczenie podwykonawcy– zał. Nr 6.
7) Oświadczenie dalszego podwykonawcy– zał. Nr 7.

W imieniu Zamawiającego 1:

W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)
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W imieniu Zamawiającego 2

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)
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Załącznik Nr 3 do umowy
Wzór karty gwarancyjnej
KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR
ZAMAWIAJĄCY
UPRAWNIONY Z TYTUŁU
GWARANCJI

…………………..

GWARANT - WYKONAWCA
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO
Stosownie do ustaleń § 14 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. Dostawa
i montaż zestawów kolektorów słonecznych, na terenie gmin Miasta Dębica i Ropczyce , które jest realizowane
w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z
TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania
przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż
kotłów na biomasę w następującej lokalizacji:

………………………………
(imię i nazwisko Użytkownika)

………………………………
(adres lokalizacji)

………………………………
(nr działki)

Okres gwarancji: ………….. ( miesięcy) lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 14
ust. 2 umowy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Warunki gwarancji:
Zakazuje się ingerencji osób trzecich w kotły na biomasę i ich elementy przez okres obowiązywania
gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w
§ 15a ust. 8 umowy.
Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu umowy z tytułu
rękojmi.
W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek
instalacji kotły na biomasę (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac
montażowych i instalacyjnych).
O
wystąpieniu
wad,
awarii
lub
usterek
Zamawiający
powiadomi
Gwaranta
-Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii
lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną.
Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
− telefon: ………………………………...
− faks:
………………………………...
− e-mail: ………………………………...
Przegląd gwarancyjny dostępny jest maksymalnie w 10 dni roboczych.
Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie ……..4 godzin i jest wykonywany na zasadach
wynikających z umowy.
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Fakt
usunięcia
wady,
awarii
lub
usterki
każdorazowo
zostanie
potwierdzony
w spisanym z użytkownikiem kotła na biomasę w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika instalacji
musi zawierać co najmniej:
1) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
2) rodzaj wady, awarii lub usterki,
3) adres lokalizacji kotła na biomasę
4) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.
Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego
w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.
W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których
nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.
Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz
wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy,
określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na
drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt GwarantaWykonawcy
innemu
podmiotowi
(pokrywając
powstałą
należność
w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie
obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę
przedmiocie gwarancji.
Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie
pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu
przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów
instalacji kotła na biomasę, wycieków płynu z instalacji, nieszczelności na połączeniach, - zawsze
uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca
na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w
oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Zestawienie lokalizacji kotłów na biomasę (adresy nieruchomości i użytkowników uprawnionych do
korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.
Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: IiGK.271.2.2018 oraz umowie Nr ………. z dnia
…………

Podpis/y Zamawiającego

Podpis/y Gwarant

………………………………………

………………………………………
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Załącznik Nr 6 do umowy
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
…………., dnia ……….
OŚWIADCZENIE
Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: ……….. z
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem
wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Koordynatora Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odpis protokołu załączam.

………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 7 do umowy
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Dalszy podwykonawca)
………, dnia ………….….

OŚWIADCZENIE
Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)
na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. …………….. z
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w
okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem
wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………
(podpis)
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Umowa
Nr ………/2018
zawarta dnia ............................... 2018 r. w Dębicy pomiędzy:
1. Gminą Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
NIP: 818158908, REGON 851661205,
zwaną dalej „Zamawiającym 1”
reprezentowaną przez:
Pana Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Dębica – Pani Anna Puzio
2. Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181581908, REGON 690581908,
zwaną dalej „Zamawiającym 2”
reprezentowaną przez:
Pana Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Pani Beata Malec
zwanymi łącznie „Zamawiającymi” z jednej strony
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 8a do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod
adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik nr 8a do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: Dostawa i
montaż instalacji fotowoltaicznych do cwu, na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce, które
jest realizowane w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”.
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje w szczególności:

1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2
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1)

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji
fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 263 zestawów), w tym:
− 39 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 61 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 80 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp montowanych
na dachu budynku mieszkalnego osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką
3 kW
− 56 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp montowanych
na dachu budynku mieszkalnego osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką
3 kW
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie,
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie
− 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałka 3 kW
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
b)

w gm. Ropczyce (łącznie 231 zestawów) , w tym:
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowane
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 50 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 78 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 43 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowana na dachu
budynku mieszkalnego osób fizycznych
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowana
na gruncie,
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie
− 5 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie
− 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowane
na gruncie
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowane
na gruncie,
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2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 16 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 8 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 9,18 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
Opracowanie indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora
nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej, a w odniesieniu do instalacji z podgrzewaczami cwu.
branży sanitarnej.
Dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną
koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
Ewentualna przebudowa instalacji odgromowej kolidującej z montażem modułów fotowoltaicznych
na budynku.
Wykonanie i zamocowanie okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z inwerterem
gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV,
odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;
Instalację inwertera 1- fazowego lub 3 - fazowego - w zależności od rodzaju instalacji;
Zabezpieczenie instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik
nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe (koszty związane z
prawidłowym zabezpieczeniem różnicowoprądowym pokrywają mieszkańcy)
Zabezpieczenie instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki
przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;
Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do OSD (miejscowy zakład energetyczny)
Zgłoszenie do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład
Energetyczny łącznie z przygotowaniem do podpisania umowy.
Uruchomienie instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;
Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, wyprawienie, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach
przewodów;
Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej
konserwacji;
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej:
a)
schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną instalacji
b)
prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;
c)
protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:
•
protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,
•
protokół szczelności instalacji hydraulicznych,
d)
deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane
materiały;
e)
karty techniczne zamontowanych urządzeń;
f)
karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;
g)
protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z
przekazaniem instrukcji użytkowania;
h)
dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji
i)
inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą
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3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

Dla instalacji z funkcją podgrzewu ciepłej wody użytkowej dodatkowo należy wykonać :
15) Dostawę posadowienie i montaż podgrzewacza c.w.u. wyposażonego w: anodą tytanową, dwie
wężownice, króćce zasilania: wody z.w., zasilania obiegu c.w.u., powrotu obiegu c.w.u., grzałkę 6/4”,
2 3 kW, 230 V z termoregulatorem, wskaźnik ciśnienia i temperatury
16) Instalację naczynia wzbiorczego wody i układu zabezpieczenia obiegu wody z.w.;
17) Instalację trójdrogowego termostatycznego zaworu mieszającego (antyoparzeniowego);
18) Wykonanie w obrębie pomieszczenia gdzie zabudowany jest podgrzewacz c.w.u. orurowania
hydraulicznego i przyłączy do istniejących z.w., c.w.u., c.o., w zakresie niezbędnym do połączenia i
prawidłowego funkcjonowania podgrzewacza c.w.u.;
19) Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;
20) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania grzałki z zabezpieczeniem
21) Instalację Sterownika grzałki, który będzie współpracował z falownikiem i dodatkowym inteligentnym
licznikiem dwukierunkowym energii elektrycznej
22) Napełnienie i uruchomienie instalacji podgrzewacza c.w.u.;
23) Przeprowadzenie prób szczelności instalacji
24) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.
Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia instalacji fotowoltaicznych.
W przypadku gdy dany Użytkownik uczestniczy w projekcje dotyczącym instalacji kotłów na biomasę.
Wykonawca montując urządzenia fotowoltaiki musi współpracować z Wykonawcą dokonującym montażu
kotłów na biomasę - jeżeli montaż odbywa się w tym samym czasie.
Za wybudowanie instalacji i przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną
realizację projektu, montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy
instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną nN miejscowego zakładu energetycznego (OSD)
odpowiada Wykonawca.
Instalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne,
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Przy budowie instalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. W przypadkach sytuacji
awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający instalację z siecią w celu niedopuszczenia do
wyspowej pracy instalacji na sieć dystrybucyjną, w szczególności przy zaniku napięcia w tej sieci. W
przypadku, gdy zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby ww. wymagań należy zastosować zespół
zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, działających na łącznik
sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn.
w sytuacjach, gdy w sieci zasilającej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez
odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.
§2
Termin wykonania umowy
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy do dnia
31.10.2018 r., z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy i montażu poszczególnych części przedmiotu umowy
zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym z podziałem na każdą Gminę złożonym
przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w 3 etapach:
1) etap 1 – dostawa i montaż30% instalacji fotowoltaicznych nie później niż do dnia 30.06.2018 r.,
2) etap 2 – dostawa i montaż 40% (narastająco 70%) instalacji fotowoltaicznych nie później niż do dnia
31.08.2018 r.,
3) etap 3 – dostawa i montaż 30% (narastająco 100%) instalacji fotowoltaicznych nie później niż do dnia
31.10.2018 r.,
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje, że na pisemny wniosek Wykonawcy, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminów
realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy wskazanych w ust. 2 (za wyjątkiem terminu
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ostatecznego) w taki sposób, aby mogły być wykonane i rozliczone wcześniej lub później niż w terminach
wskazanych w ust. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów mają charakter pomocniczy i techniczny.
§3
Wykonawca i Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu
niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw
i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które
mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości
wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie
będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami
technicznym i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
4. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot umowy sam / sam, za
wyjątkiem następującego zakresu:
_________________________________
który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4 , bez zgody Zamawiającego. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje się odpowiednio.
8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy pomocy,
których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca
odpowiada za ewentualnych podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z
wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności
będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.
11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań
podwykonawców.
12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram rzeczowo
– finansowy z podziałem na każdą Gminę. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację
Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi umowę
o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją Zarządzającą Programem
Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania
harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego.
Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę winien uwzględniać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, rozliczanych fakturami
częściowymi o których mowa w § 10 ust. 1 umowy w danej gminie.
Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami
nieruchomości w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.
Wykonanie dostawy i montażu zestawu instalacji fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem
instalacji, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników zostanie, w zakresie każdej
lokalizacji wskazanej w załączniku Nr 2 do umowy, potwierdzone zostanie częściowym protokołem
podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika.
Dostarczone i zamontowane zestawy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły własność Zamawiającego.
W ramach realizacji dostaw i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest
do:
1) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do
wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących
bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;
2) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
3) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na
prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;
4) usuwania na bieżąco na własny koszt i niebezpieczeństwo wszystkich odpadów i opakowań, powstałych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach
i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności Wykonawca nabywa
własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem
materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie.
5) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, są nowe i
odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
6) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
b) deklaracji zgodności
c) atestów lub aprobat technicznych
7) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
realizacji prac, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów;
8) realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora,
9) informowania o terminach prób i odbiorów częściowych,
10) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w
wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
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12)

natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie
realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
13) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
a) protokołów badań i sprawdzeń,
b) protokołów odbiorów technicznych,
c) dokumentacji fotograficznej
d) instrukcji użytkowania.
14) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,
15) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego,
16) aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego na każde wezwanie Zamawiającego, z
uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,
17) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów instalacji fotowoltaicznych w każdej
lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.
18) dokonanie zgłoszenia i odbioru wybudowanej instalacji do sieci dystrybucyjnej miejscowego zakładu
energetycznego (OSD)
7. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych
materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi;
8. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowiązany dokonać dostawy i montażu zestawu
instalacji fotowoltaicznych w innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego w miejsce Użytkownika, który z
dostawy i montażu zrezygnował.
9. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania
informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji.
Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej
umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.
10. Wykonawca po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji sporządza szkic usytuowania paneli na dachu,
potwierdzony przez konstruktora odnośnie wytrzymałości konstrukcji dachowej, szkic wskazujący sposób
przeprowadzenia kabli od paneli do miejsca montażu falownika i miejsca wpięcia do instalacji elektrycznej
które uzgadnia z Użytkownikiem przez podpis i zatwierdza u Inspektora Nadzoru.
11. Z uwagi na fakt, iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich,
które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym
zakresie należytej staranności.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy z realizacją przedmiotu
umowy.
13. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu umowy osoby Koordynatora
Technicznego posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych
(jeśli dotyczy) uzyskanymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w
Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z uwzględnieniem przepisów
umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach
UE.
14. Osoba wskazana w ust. 12 będzie brała udział w odbiorze przedmiotu zamówienia i podpisze ze strony
wykonawcy protokoły odbioru, o których mowa w § 12 ust. 10 umowy.

1.

2.

§5
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2,
ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i
przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
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3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy [np. przedłoży do wglądu
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz] dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde
żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu
umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§6
Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Głównego Projektu w osobie: ……………………..
………………………oraz Koordynatora Technicznego w osobie ………………………..(osoba posiadającą uprawnienia
wskazane w § 4 ust. 12 umowy), które będą ze strony wykonawcy podpisywały protokoły odbiorowe, o
których mowa w § 12 umowy.
Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorów Projektu, wyznaczeni
pracownicy UM Dębica ( podać nazwę wydziału, referatu) , oraz wyznaczeni pracownicy z Urzędu Gminy
Ropczyce, którzy reprezentują jego interesy w toku realizacji przedmiotu umowy oraz uprawnieni są do
bieżących ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz monitorowania
przebiegu realizacji prac.
Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiającego:
1) w zakresie spraw technicznych ……………………………………………... tel………………………
2) w zakresie spraw organizacyjnych Miasto Dębica
.................................................................
tel…………………….
3) w zakresie spraw organizacyjnych Gmina Ropczyce …………………………………………... tel……………………
4) w zakresie spraw finansowych Gmina Dębica ………………………………………………… tel. ………………….
5) w zakresie spraw finansowych Gmina Ropczyce ……………………………………………. tel …………………….
Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu
reprezentujący
Zamawiającego nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i
nie mają prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej umowy.
Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc wykonywania prac,
dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji prac montażowych i instalacyjnych,
używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do przekazywania
dokumentów dotyczących realizacji umowy.
Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy
i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego informowania
Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.
Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności:
1) kontrola realizacji prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
3) organizowanie i prowadzenie narad budowy przy udziale Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru
4) kontrola pracy Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru
5) akceptowanie faktury częściowej i końcowej,
W celu nadzoru nad prawidłowym montażem elementów przedmiotu umowy oraz weryfikacji jakości i
certyfikatów urządzeń Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, na podstawie odrębnej umowy.
§7
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie placu budowy
2) zapewnienie bieżącego nadzoru;
3) dokonanie odbioru prawidłowo wykonanych prac;
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4) regulowanie płatności wynikających z zasadnych faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach
określonych w umowy.
5) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie
Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.
§8
Uwarunkowania wynagrodzenia
1.

2.

3.

4.

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty
przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,
2) przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i
cen podanych w ofercie.
Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy , w szczególności: koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku sprzętu, dostawy
instalacji, prac instalacyjnych i montażowych, koszty uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz,
ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac, przygotowania
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.
Zamawiający i wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony
oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna
odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty wynagrodzenia za dostawy na rzecz wykonawcy
sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).
Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym wykonawca podpisał umowę,
której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem umowy w zakresie wskazanym
w § 1 ust. 2 pkt 1-24 umowy. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych
elementów przedmiotu zamówienia w szczególności dostaw sprzętu i urządzeń.
§9
Wysokość wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy.
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostawy i montażu 494
zestawów instalacji fotowoltaicznych wyraża się kwotą: ………………………… zł brutto z zastrzeżeniem, że:
1) Zamawiający 1 – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł brutto, dotyczące dostaw po stronie
Gminy Miasta Dębica (263 zestawów instalacji fotowoltaicznych), w tym:
a) za 39 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie ……………….. zł brutto,
b) za 61 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie ……………….. zł brutto,
c) za 80 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
w kwocie ……………….. zł brutto,
d) za 56 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
w kwocie ……………….. zł brutto,
e) za 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane na gruncie
w kwocie ……………….. zł brutto,
f) za 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie w kwocie ……………….. zł brutto,
g) za 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane na gruncie
wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW w kwocie ……………….. zł brutto,
h) za 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane na gruncie
wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW w kwocie …….. zł brutto,
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i) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowaną na dachu
budynku gospodarczego w kwocie ……………….. zł brutto,
j) za 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane na dachach
budynków gospodarczych w kwocie ……………….. zł brutto,
k) za 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane na dachach
budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW w kwocie ……………….. zł
brutto,
l) za 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane na dachach
budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW w kwocie …….. zł brutto,
2) Zamawiający 2 – pokrywa wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł brutto, dotyczące dostaw po stronie
Gminy Ropczyce (231 zestawów instalacji fotowoltaicznych), w tym:
a) za 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowane na dachach
budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie ……………….. zł brutto,
b) za 50 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie zł brutto,
c) za 78 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie ……………….. zł brutto,
d) za 43 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 5,1 kWp, montowane na dachach
budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie zł brutto,
e) za 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych w kwocie ……………….. zł brutto,
f) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowaną na dachu
budynku mieszkalnego osób fizycznych w kwocie ……………….. zł brutto,
g) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowaną na gruncie
w kwocie ……………….. zł brutto,
h) za 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane na gruncie
w kwocie ……………….. zł brutto,
i) za 5 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie w kwocie ……………….. zł brutto,
j) za 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 5,1 kWp, montowane na gruncie
w kwocie ……………….. zł brutto,
k) za 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowane na gruncie
w kwocie ……………….. zł brutto,
l) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowaną na dachu
budynku gospodarczego w kwocie ……………….. zł brutto,
m) za 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych w kwocie ……………….. zł brutto,
n) za 16 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych w kwocie ……………….. zł brutto,
o) za 8 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,1 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych w kwocie ……………….. zł brutto,
p) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowaną na dachu
budynku gospodarczego w kwocie ……………….. zł brutto,
q) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowaną na dachu
budynku gospodarczego w kwocie ……………….. zł brutto,
r) za 1 instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy jednostkowej 9,18 kWp, montowaną na dachu
budynku gospodarczego w kwocie ……………….. zł brutto,
Każdy z Zamawiających odpowiada przed Wykonawcą, tylko i wyłącznie za zobowiązania wynikające
z miejsca montażu danej instalacji, do wysokości określonych w powyższym ustępie.
Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych
w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości
za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.
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W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości dokonania instalacji
w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z
tego powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę
dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej
przewidzianej w ofercie i umowie.
Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy obejmujący wskazanie
ilości wykonanych instalacji i iloczyn tych ilości oraz cen przewidzianych dla danego rodzaju instalacji
wynikających z oferty i umowy.

§ 10
Płatności
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się sześcioma fakturami, po trzy faktury
dla każdego Zamawiającego. Dwiema fakturami częściowymi oraz fakturą końcową z zastrzeżeniem, że
poszczególni Zamawiający będą wypłacać wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktur
wystawianych odrębnie na Zamawiającego 1 i Zamawiającego 2 – w zależności czy przedmiot faktury
dotyczy części inwestycji po stronie Miasta Dębica, Gminy Ropczyce:
1) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 30% zestawów instalacji
fotowoltaicznych wystawiona po odbiorze etapu 1 przedmiotu umowy,
2) druga faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 40%(narastająco 70%) zestawów instalacji
fotowoltaicznych wystawiona po odbiorze etapu 2 przedmiotu umowy
3) trzecia faktura częściowa po wykonaniu dostawy i montażu 30%(narastająco 100%) zestawów
instalacji fotowoltaicznych wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy
2. Faktura częściowa może być wystawiona po terminowym, tj. zgodnym z harmonogramem rzeczowo –
finansowym wykonaniu i odebraniu bez uwag, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
danego etapu prac.
3. Zamawiający zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac - tj.
zgodnie z harmonogramem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo
wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części przedmiotu umowy przelewem
na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od
daty doręczenia jej Zamawiającemu (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) wraz z załączonym
częściowym protokołem odbioru drugiej części przedmiotu umowy i protokołem odbioru końcowego całego
zadania (bez uwag), wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze.
5. Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 13
umowy.
6. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu.
7. Termin, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących
przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie
wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi,
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,
2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z
informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane
prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
8. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7 powinny
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do umowy.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7, o treści wskazanej
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w ust. 8, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie, że wszelkie
należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane,
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w
formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której
mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 pkt
3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 pkt 2.
Wykonawca wystawi faktury VAT na gminę właściwą ze względu na miejsce montażu instalacji. Wszystkie
faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące
dane:
1) Faktura wystawiana na Zamawiającego 1:
Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica,
(NIP: 8722230742; REGON 851661205)
Wykonawca ma obowiązek:
a) wskazać na fakturze jako płatnika: Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200
Dębica, NIP: 8722230742; REGON 851661205
b) uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z którymi podatnikiem (płatnikiem)
podatku VAT jest Zamawiający.
2) Faktura wystawiana na Zamawiającego 2:
Gmina Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
(NIP: 8181581908; REGON 690581962)
Wykonawca ma obowiązek:
a) wskazać na fakturze jako płatnika Gmina Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce, (NIP: 8181581908; REGON 690581962)
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b) uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z którymi podatnikiem
(płatnikiem) podatku VAT jest Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 20, będzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
Treść faktury VAT w zakresie wskazania informacji o podatku od towarów i usług musi odzwierciedlać skutki
wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o
podatku od towarów i usług.
Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilość wykonanych instalacji każdego rodzaju oraz ich cenę jednostkową
wskazaną w § 9 ust. 2 umowy.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:
………………… złotych (słownie: ……………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w
tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar
umownych.
3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc
wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..),
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka
form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w umowie.
8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.
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§ 12
Odbiór przedmiotu umowy
1. Strony przewidują następujące odbiory:
3) odbiór etapu 1 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy,
4) odbiór etapu 2 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) umowy,
5) odbiór etapu 3 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy – stanowiący podstawę
wystawienia faktury końcowej i jednocześnie dokonany odbiór końcowy, o której mowa w § 10 ust. 1
pkt 3) umowy,
2. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy we wszystkich gminach,
tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie dostawy i montażu wraz z
rozruchem instalacji fotowoltaicznej oraz przeszkoleniem użytkowników zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, natomiast przedmiotem odbioru końcowego
będzie wykonanie całości zamówienia we wszystkich gminach.
4. Poszczególne odbiory częściowe zostaną dokonane po uruchomieniu kolejnych grup instalacji:
1) pierwsza grupa – 30% instalacji fotowoltaicznych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo finansowym,
2) druga grupa – kolejnych 40% (narastająco 70%) instalacji fotowoltaicznych w terminie określonym
w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
3) trzecia grupa – kolejnych, pozostałych 30% (narastająco 100%) instalacji fotowoltaicznych w terminie
określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
5. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu
umowy, przy czym wykonawca może zgłosić do odbioru częściowego większą ilości instalacji niż
przewidziana do wykonania na danym etapie.
6. Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru
częściowego lub końcowego.
7. W terminach wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy określonych w § 2 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
1) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:
a) protokół sprawdzenia rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika,
b) inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego;
2) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;
3) protokoły odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla każdej lokalizacji zawierający informację o
przeszkoleniu każdego z Użytkowników w zakresie obsługi instalacji i przekazaniu instrukcji użytkowania;
4) instrukcje użytkowania instalacji fotowoltaicznej napisaną językiem nietechnicznym dla każdego z
użytkowników;
5) dokumentację powykonawczą instalacji z dokumentacją fotograficzną.
8. Podczas odbiorów częściowych i końcowego stosowane będą następujące zasady:
1) jeżeli zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;
2) jeżeli zamawiający stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy, dokona
odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1) lit b) umowy;
3) jeżeli zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin,
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 3) lit a) terminem wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę
- branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) będzie data odbioru
po usunięciu wad.
10. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.
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11. W momencie odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty
oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy oddzielną
dla każdego z Użytkowników lub jedną kartę gwarancyjną z załącznikiem określającym dokładne lokalizacje
dla których została wystawiona.

1.

2.

3.

1.

§ 13
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za daną część przedmiotu umowy – liczonej za każdy dzień
opóźnienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 2 (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
wykonawcy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 umowy),
b) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze którejkolwiek części przedmiotu
umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za daną część przedmiotu umowy –
liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 2,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego
w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.
d) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku
według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2.
e) za brak dostarczenia do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy ubezpieczenia o której mowa w § 5, w wysokości 1 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto
f) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek;
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia brutto zapłaconego po terminie
podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia;
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1%
ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto;
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
w wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto;
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% ustalonego
w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego
wykonania umowy zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych
w ramach przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji
wynosi:
1) na panele fotowoltaiczne – minimum 12 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego
(bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2) na inwerter i pozostały osprzęt instalacji - minimum 6 lat liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
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3) na zasobniki ciepłej wody użytkowej – minimum 6 lat liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4) na pozostałe elementy, materiały i urządzenia i montaż – minimum 6 lat liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5) na wykonane roboty instalacyjne –
………….. miesięcy liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2.
Jeżeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w ofertach
producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje
Wykonawcy, po upływie terminu 6 letniej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne
urządzenia.
3.
Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz szczegóły w tym
zakresie zostały określone w załączniku nr 3 do umowy (wzór karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz
szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy.
4.
Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających
z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej
umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały zostaje
zrównany z okresem zaoferowanej gwarancji.
5.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu
swoich obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną
od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi nie ulega zmianie. Jeżeli
wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej
(klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
6.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5) rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,
jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej
od sprzedawcy.
7.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu Umowy.
8.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust.
4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9.
Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik
do niniejszej umowy.
10.
Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 Kodeksu cywilnego.
11.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci niezwłocznego
usuwania wad i usterek w sposób umówiony - stwierdzonych podczas okresowych przeglądów
gwarancyjnych, o których mowa w § 15a.

1.

§ 15a
Okresowe przeglądy gwarancyjne
Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres minimum 5 lat (zgodnie
z okresem gwarancji podanym w ofercie) od dnia odbioru okresowych przeglądów gwarancyjnych
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dotyczących wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia –
w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.
Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone dwukrotnie tj. w trzecim i piątym roku oferowanego
okresu gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę, właściciela nieruchomości
oraz przedstawiciela Zamawiającego.
Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją
i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę
przy zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.
Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad
lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są
objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte
rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych
na podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów
gwarancyjnych o których mowa w ust. 1 podwykonawcom.
Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za opóźnienie
w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa
w ust. 1 dla jednej lokalizacji w stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
Przyjmuje się, że przeglądy powinny być wykonane do końca trzeciego roku oraz do końca piątego roku
licząc od dnia odbioru danego zestawu.
Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad
30 dni zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę
umowną o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit c) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami
Kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. Wykonawca
jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Podczas przeglądu gwarancyjnego należy wykonać:
1) kontrolę wzrokową stanu modułów, uszkodzeń ram, mocowania ram, kontrolę podłączeń inwertera
oraz pomiar podstawowych parametrów pracy inwertera, ocenę stanu przewodów, korytek
kablowych, mocowań, złączy przewodów, uszkodzeń powierzchni dachów,
2) powtórzenie pomiarów odpowiadającym odbiorowi instalacji fotowoltaicznej (pomiar izolacji,
parametrów pracy instalacji, pomiar uziemienia, kontrola wyposażenia instalacji),
Uwaga: Przeglądy gwarancyjne należy dokonywać na uprzednio umytej powierzchni paneli
fotowoltaicznych.
3) sprawdzenie inwertera
4) sprawdzenie pracy układu sterownia pracą grzałki
5) sprawdzenie połączeń hydraulicznych w instalacjach z zasobnikami ciepłej wody użytkowej
6) sprawdzenie stanu izolacji termicznej
7) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
8) sprawdzenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym
9) inne czynności zalecane przez producenta i wskazane w OPZ.
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§ 15b
Przeglądy gwarancyjne na żądanie.
W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących
wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji zamawiający wezwie wykonawcę do dokonania bezpłatnego
przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie
w przeciągu maksymalnie 10 dni od momentu otrzymania wezwania od zamawiającego. Za rozpoczęcie
wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu
wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia
usługi.
Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane wykonawcy
faksem na numer …….. lub zamiennie mailem na adres ………………. Za moment otrzymania informacji przez
wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez zamawiającego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca
zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych w przeciągu maksymalnie …………4 godzin
od momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana wykonawcy po godzinie
16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres ……..5
godzin na rozpoczęcie czynności przeglądu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na
wykonanie czynności przeglądu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od
pracy.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę
w wysokości 100 zł za każdą dobę opóźnienia.
Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli
usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych
opłat. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację
kosztów ich usunięcia.
Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego na żądanie wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami
kodeksu cywilnego – niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w ciągu
7 dni od daty podpisania protokołu z wykonanego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże,
że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7. Wykonawca
jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna,
przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie
niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 3 lub telefonicznie
z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.
Obowiązki wykonawcy i uprawnienia zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują
przez okres gwarancji.

Zgodnie z deklaracją w ofercie
Zgodnie z deklaracją w ofercie
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§ 16
Zmiany umowy
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:
1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej
realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;
2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności.
3) Zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji
projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami – jeżeli
będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności:
1) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i
montażu instalacji fotowoltaicznych w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być
zamontowane instalacje stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy beneficjent
(użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji fotowoltaicznej, a montaż tej
instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła
rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez beneficjentów (użytkowników)
prywatnych, Zamawiający powiadomi wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż
instalacji na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu instalacji.
2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu fotowoltaicznego
wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej
do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego.
3) Zmiany w zakresie lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych (np. z dachu na grunt i odwrotnie)
w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w planowanym
miejscu.
Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone w SIWZ;
2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3) zmiana obowiązującej stawki VAT;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu.
6) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na
podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki
podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z
Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT do tych części przedmiotu umowy, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym
podatkiem VAT).
8) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę
stawki podatku VAT
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Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT,
b) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
o wartość wzrostu tych kosztów.
O zmianach wskazanych w ust. 6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem,
na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku.
W przypadku określonym w ust. 6, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona
instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT, wykonawca za wykonanie
przedmiotu umowy w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, a zwiększoną lub zmniejszoną kwotę podatku VAT rozliczy zamawiający na zasadach
określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez
Wykonawcę.
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian
umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy
dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które
mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany umowy, które będą służy
prawidłowej realizacji Projektu pn. „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ
DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 17
Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu
odstąpienia z winy Zamawiającego:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.
g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.
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a) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez stronę umowy informacji
o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.
b) w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym,
Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karę karą umowną zgodnie z §
13 ust.1 pkt. 1 lit. d),
c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
która odstąpiła od umowy.
d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu realizacji prac urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
§ 18
Okoliczności siły wyższej
Uważa się, że żadna ze stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień Umowy z tytułu niewykonania
swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które
powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której Umowa obowiązuje.
Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan
klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne
zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub
częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć,
nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
W razie wystąpienia siły wyższej strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej
przewidzianych.
§ 19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem
umowy w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania
dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym
pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.
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Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu
umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach
danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania
przez wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się
pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§ 20
Postępowanie reklamacyjne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia
na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby
Zamawiającego sąd powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 21
Dane osobowe
Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na cele realizacji projektu.
Zamawiający w dniu podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, przekaże Wykonawcy dane właścicieli
nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych.
§ 22
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji
lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
Umowa niniejsza sporządzona została w 4 egz., trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załącznikami do umowy są:
1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1
2) Wykaz budynków – zał. Nr 2
3) Wzór karty gwarancyjnej – zał. Nr 3
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na każdą Gminę – zał. Nr 4
5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – zał. Nr 5.
6) Oświadczenie podwykonawcy– zał. Nr 6.
7) Oświadczenie dalszego podwykonawcy– zał. Nr 7.
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W imieniu Zamawiającego 1:

W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)

W imieniu Zamawiającego 2

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)
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Załącznik nr 3 do umowy
Wzór karty gwarancyjnej
KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR
ZAMAWIAJĄCY
UPRAWNIONY Z TYTUŁU
GWARANCJI

…………….

GWARANT - WYKONAWCA
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO
Stosownie do ustaleń § 14 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”, które jest realizowane
w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z
TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE ” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania
przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż
zestawu instalacji fotowoltaicznych w następującej lokalizacji:

………………………………
(imię i nazwisko Użytkownika)

………………………………
(adres lokalizacji)

………………………………
(nr działki)

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu domu mieszkalnego/na gruncie/na budynku
gospodarczym
Okres gwarancji: ……… miesięcy
z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 umowy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

6

od

daty

odbioru

końcowego

przedmiotu

zamówienia

Warunki gwarancji:
Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy instalacji fotowoltaicznych i ich elementy przez okres
obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami
określonymi w § 15a ust. 8 umowy.
Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu umowy z tytułu
rękojmi.
W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek
zestawu instalacji fotowoltaicznych (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i
prac montażowych i instalacyjnych).
O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta-Wykonawcę telefonicznie, za
pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie
telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod
które należy dokonywać zgłoszeń:
− telefon: ………………………………...
− faks:
………………………………...
− e-mail: ………………………………...
Przegląd gwarancyjny dostępny jest maksymalnie w 10 dni roboczych.
Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie ……6 godzin i jest wykonywany na zasadach
wynikających z umowy.

Zgodnie z deklaracją w ofercie
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Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem
zestawu instalacji fotowoltaicznych w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi
zawierać co najmniej:
1) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
2) rodzaj wady, awarii lub usterki,
3) adres lokalizacji zestawu instalacji fotowoltaicznych,
4) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.
Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego
w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.
W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których
nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
Na czas wymiany Gwarant- Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze o parametrach nie
gorszych niż zamontowane.
Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz
wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy,
określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na
drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt GwarantaWykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn
powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.
Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie
pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu
przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów
zestawu instalacji fotowoltaicznych - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
Domniemywa się, że zgłoszona wad podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca
na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.
Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w
oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Zestawienie lokalizacji zestawów instalacji fotowoltaicznych (adresy nieruchomości i użytkowników
uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.
Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ……………. oraz umowie Nr ………. z dnia …………

Podpis/y Zamawiającego

Podpis/y Gwarant

………………………………………

………………………………………
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Załącznik Nr 6 do umowy
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
…………., dnia ……….
OŚWIADCZENIE
Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: ………… z
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem
wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Koordynatora Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Odpis protokołu załączam.
………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 7 do umowy
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Dalszy podwykonawca)
………, dnia ………….….

OŚWIADCZENIE
Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)
na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. ……….. z
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w
okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem
wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………
(podpis)
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Umowa
Nr ………/2018
zawarta dnia ............................... 2018 r. w Dębicy pomiędzy:
1. Gminą Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
NIP: 818158908, REGON 851661205,
reprezentowaną przez:
Pana Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Dębica – Pani Anna Puzio
zwaną „Zamawiającym” z jednej strony
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod
adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik Nr 8a do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

1.

2.
3.

1.

2.

Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na
zadaniu „Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę
i instalacji fotowoltaicznych oraz wybór inspektorów nadzoru dla zadania realizowanego na terenie Gminy
Miasta Dębica oraz Gminy Ropczyce” Część 4 – dotycząca instalacji z terenu Miasta Dębica.
Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia
w części III SIWZ dotyczącym części 4 zamówienia.

1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2
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1.

2.
3.

4.

1.

2.

§2
Terminy realizacji zamówienia
Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania dostawy i montażu kolektorów
słonecznych i kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych tj. do dnia 31.10.2018 r. wraz z odbiorem
końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. W sytuacji gdy Zakończenie
wykonywania dostawy i montażu instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych
ulegnie wydłużeniu, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie okres realizacji niniejszej umowy.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.
Okres gwarancyjny dla prac, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi od 60 miesięcy do maksymalnie
72 miesięcy od daty odbioru ostatecznego (w zależności od okresu zaproponowanego przez wykonawcę
dostawy z montażem). W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla prac nad którymi będzie pełniona
usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór ostateczny prac przez Zamawiającego nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę gotowości do odbioru zamówienia objętego umową do odbioru ostatecznego, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.
§3
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia
Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się zgodnie z załączoną ofertą
Wykonawcy w kwocie:
………………………………..… zł netto + ……………...… zł VAT = ……………..…………….… zł brutto
(słownie: ……………………………………………… zł wraz podatkiem VAT).
Wynagrodzenie ryczałtowe w rozbiciu na poszczególne rodzaje instalacji wynosi zgodnie ze złożoną ofertą.
Lp.

3.

Elementy składowe ceny usługi
Inspektora Nadzoru

Il oś ć
i ns ta l a cji

Cena jednostkowa
usługi netto

Stawka podatku
VAT

(szt.)

(PLN)

(%)

4

Cena jednostkowa
usługi brutto

Cena usługi netto
związanej z danym
rodzajem instalacji

5

(PLN)

(PLN)

4x5+4

3x4

6

7

1

2

3

1

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją kolektorów słonecznych

250

23

0,00

0,00

2

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją kotła na biomasę

65

23

0,00

0,00

3

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją fotowoltaiczną

115

23

0,00

0,00

4

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją fotowoltaiczną z
zasobnikiem cwu

148

23

0,00

0,00

5

Razem cena usługi Inspektora
Nadzoru

578

Razem cena netto

0,00

Podatek VAT
Razem cena brutto

0,00
0,00

Ilości instalacji w Gminie Miasta Dębica:
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Lp.

4.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.

Rodzaj instalacji

Gmina Miasta
Dębica

1.

Zestawy kolektorów słonecznych

250

2.

Automatyczne kotły C.O. (biomasa)

65

4.
5.

Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID
Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID z zasobnikiem CWU
RAZEM

115
148
578

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ust.2, ust.3 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją
zadania, w tym:
1) wystąpienie dodatkowego nadzoru w innych branżach,
2) wystąpienie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia.
§4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto) w formie ………………………….. w kwocie:
………………….. (słownie zł.: ……………………………………… złotych ……/100).
Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30% wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwrócone po okresie rękojmi za wady. Strony ustalają okres rękojmi za wady na
okres 6 lat od dnia odbioru prac będących przedmiotem nadzoru. Dzień odbioru przedmiotu zamówienia
to dzień podpisania protokołu odbioru prac przez Zamawiającego i Wykonawcę.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.
§5
Godziny pracy Inspektora Nadzoru
Zamawiający wymaga stałego nadzoru w miejscu prac Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji prac.
Przez stały nadzór w miejscu prac Zamawiający rozumie codzienną inspekcję Inspektora Nadzoru w
miejscach wykonywania przedmiotu umowy w czasie prowadzonych prac wraz z dokumentowaniem
pełnienia czynności zapisami w dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną
przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o
czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie prac.
Na czas urlopu lub nieobecności, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go Inspektorem
Tymczasowym (proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w SIWZ), zatwierdzonym
przez Zamawiającego.
Nieobecność Inspektora Nadzoru na miejscu prac w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dostaw i montażu kolektorów ,
kotłów i instalacji fotowoltaicznych lub pełnienie obowiązków Inspektora przez osoby niezatwierdzone
przez Zamawiającego, może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
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§6
Zmiany do umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4.
2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu określonego w § 2, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

b) zmiany terminu wynikającej ze zmiany terminu wykonania dostaw i montażu kolektorów słonecznych,
kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych,

c) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia,
które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane
przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne
naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.);

d) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji
Zamawiającego;

e) zmiany umowy z wykonawcą zamówienia objętego usługą nadzoru inwestorskiego - w zakresie
wymagającym dostosowania niniejszej umowy do zmienionej umowy z wykonawcą dostawy i
montażu kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych;
2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac
wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku
będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.
3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz
zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją
kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz
personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją
kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
5. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie usługi staną
się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej w niniejszej
umowie.
2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
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a)

konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie,
3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał
warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
6. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1a i 1b ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) podstawę zmiany umowy stanowić będzie
protokół konieczności sporządzony przez Strony.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.
9. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co
najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie
uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
10. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§7
Płatności oraz odsetki od płatności zaległych
Ustala się następujące zasady płatności za wykonaną usługę:

1) Płatność za nadzór będzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po dokonaniu przez Zmawiającego
oceny realizacji zadania, za każdy okres rozliczeniowy, nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym.

2) Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona ilością wykonanych instalacji
kolektorów i kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaiczne z pogrzewaczem i bez przedłożonej
Zamawiającemu pomnożonej odpowiednio przez ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 2.

3) Łączne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć zaakceptowanej
kwoty określonej w ofercie.

1.
2.

§8
Płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się trzema fakturami. Dwiema
fakturami częściowymi oraz fakturą końcową
Wykonawca wystawi faktury VAT w ramach realizacji niniejszej umowy, które winny zawierać
następujące dane:
Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica,
(NIP: 8722230742; REGON 851661205)
Wykonawca ma obowiązek:
a. wskazać na fakturze jako płatnika: Gmina Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39 – 200
Dębica, NIP: 8722230742; REGON 851661205
1) Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić fakturę
częściową za ten sam okres rozliczeniowy, na który Wykonawca dostaw wystawił swoją fakturę (został
dokonany odbiór częściowy prac). Umowy z wykonawcami dostawy i montażu kolektorów słonecznych,
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kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych przewiduje płatność w trzech transzach (jedna faktura
częściowa 30% wykonanych instalacji, druga faktura częściowa 70% wykonanych instalacji i faktura
końcowa 100% wykonanych instalacji).
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę usługi Nadzoru Inwestorskiego faktury częściowej stanowić
będzie:

a) potwierdzenie przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentów do
odbioru częściowego prac, sporządzonych przez Wykonawcę dostaw oraz Protokołu odbioru
częściowego prac;

b) sporządzenie Protokołu częściowego odbioru usługi nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2) Wystawienie końcowej faktury nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

a) przedłożenie protokołu odbioru ostatecznego Wykonawcy dostaw wraz z załącznikami,
zaakceptowany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i zatwierdzony
przez Zamawiającego;

b) sporządzeniu Protokołu końcowego odbioru usługi zatwierdzonego przez Zamawiającego;
3) za nadzór pełniony w okresie gwarancji na kolektory słoneczne, kotły na biomasę, instalacje
fotowoltaiczne oraz pozostałe elementy, materiały i urządzenia i montaż nie przewiduje się
odrębnego wynagrodzenia (wynagrodzenie wliczone w cenę).
3. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu
udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych
między Podwykonawcą/podmiotem udostępniającym osoby zdolne do wykonania zamówienia i
Wykonawcą w zakresie usług rozliczeniowych objętych niniejszą umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
6. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 3 , w sytuacji opisanej w ust. 5, będzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
7. Treść faktury VAT w zakresie wskazania informacji o podatku od towarów i usług musi odzwierciedlać skutki
wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o
podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilość wykonanych i odebranych instalacji każdego rodzaju oraz ich cenę
jednostkową za usługę nadzoru, wskazaną w § 3 ust. 2 umowy
9. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, jednak nie wcześniej niż
po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentów, o
których
mowa
w
ust.
1
i
2,
na
numer
rachunku
bankowego
…………….………………………………………………………………………………
10. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia:
1) umowę na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę wraz z harmonogramem
rzeczowo – finansowym zawartą z Wykonawcą dostaw,
2) dokumentację projektową wraz z podaniem ilości przekazanych dokumentów,
3) kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy – o ile dotyczy,
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4) inne będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz poinformuje o umowach
cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na
realizację zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamówienia obowiązany jest do uczestniczenia, w okresie gwarancyjnym,
w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

§10
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone niniejsza umową
i SIWZ od dnia podpisania umowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w
odbiorach i przeglądach.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.
Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca usługi zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze
gwarancyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami
oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien
powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania
wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.
Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru określa SIWZ, a w szczególności OPZ, które stanowią integralną
część niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej wszelkich
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek
informacji związanych z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez
Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.
a) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji
zamówienia.
b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 prawo wglądu we
wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i w
Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie prac wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§11
Sprawozdawczość
1. Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług w formie i zakresie wymaganym
przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być przechowywana przez okres gwarancyjny prac, nad którymi
pełniony będzie nadzór i który wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego, maksimum 72
miesiące od daty odbioru ostatecznego
3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego przeprowadzenie
kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.
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§12
Osoby odpowiedzialne

1. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:
1) Lidera Zespołu Inspektorów nadzoru
……………………………………………………………………………………………………………………….,
2) Inspektor nadzoru branża sanitarna
…………………………………………………………………..……………………………………………………,
3) Inspektor nadzoru branża sanitarna
………………………………………………………………………………………………………………………..,
4) Inspektor nadzoru branża elektryczna
…………………………………………………………….………………………………………………………….,
5) Inspektor nadzoru branża elektryczna
…………………………………………………………….………………………………………………………….,
6) Inspektor nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
………………………………………………………………………………………………………………………..,
2. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w swojej ofercie. Zmiana osoby,
w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących
przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.

4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania
określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na
piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.

6. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu.
§13
Procedury weryfikujące jakość pracy Wykonawcy w trakcie realizacji usług
1. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać na bieżąco oceny jakości pracy
Wykonawcy oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i SIWZ.
2. W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego oraz
nie stosowania się do poleceń, mających na celu poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem
/wnioskiem o naliczenie stosownej kary umownej i potracenie jej z faktury częściowej za dany okres
rozliczeniowy lub zmianę inspektora nadzoru.
§14
Kary umowne

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) za niestosowanie się do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
nierespektowanie wspólnych ustaleń, niewywiązywanie się z zapisów SIWZ, Zamawiający naliczy
kary umowne w wysokości 500 zł. brutto za każde stwierdzone uchybienie,
c) za każdy dzień nieobecności na budowie w godzinach pracy Wykonawcy dostaw – Inspektora
nadzoru robót sanitarnych odpowiedzialnego za przebieg nadzoru naliczane będą kary umowne w
wysokości 500 zł. brutto za każdy dzień nieobecności w w/w godzinach,
2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w przypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez Zamawiającego wniosek
Wykonawcy dostaw koszty poniesione przez Wykonawcę dostaw z tytułu wstrzymania prac, spowodowane
brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§15
Podwykonawcy
1.

Podwykonawcą usług
1) w zakresie: ……………………………………………………………………………………………….. jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
2) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
3) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
4) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym
ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy,
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z Podwykonawcą na
realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania
określonego w umowie lub projekcie.
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.

3.

4.
5.

§16
Odszkodowanie

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z
tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań, chyba, że wynika to
z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
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2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji usługi
wynikającą z jego winy.

1.

2.

§17
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu
Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę
ubezpieczeniową, stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ważnego przez
cały okres realizacji zamówienia.
Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty
zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku
zakończenia okresu ubezpieczenia.

§ 18
Odpowiedzialność stron
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

1.

2.

3.

§19
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
1) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy,
2) Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby personel Wykonawcy naprawił zaniedbanie,
3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osobę
przez niego upoważnioną,
4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego,
5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy,
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy,
7) wystąpiła przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru miejsca wykonywania prac,
8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego inne osoby, niż
wskazane w ofercie,
9) zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie będzie mógł zapewnić
nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu wykazanym w SIWZ,
10) wystąpił przypadek określony w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym upływie
terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie
likwidacji zaniedbań.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.
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4.

5.
6.
7.

8.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu,
podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny
sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi.
Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy.
Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za wszystkie
poniesione straty lub szkody.
W przypadku dalszego powtarzania się zastrzeżeń do jakości świadczonych przez wykonawcę usług,
Przedstawiciel Zamawiającego złoży pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od umowy z winy leżącej
po stronie Wykonawcy.
W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od
Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.
§ 20
Dane osobowe
Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na cele realizacji projektu.
Zamawiający w dniu podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, przekaże Wykonawcy dane właścicieli
nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych.
§21
Postanowienia końcowe
Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez
zespół Wykonawcy w ramach umów związanych z realizacją Projektu stanowią wyłączną własność
Zamawiającego. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest obowiązany przekazać ww. dokumenty
Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa
wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej
zgody przedstawiciela Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1) Formularz cenowy Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§22
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu Wykonawcy i
Zamawiającemu.

Zamawiający

Wykonawca
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Umowa
Nr ………/2018
zawarta dnia ............................... 2018 r. w Ropczycach pomiędzy:
1. Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181581908, REGON 690581908,
reprezentowaną przez:
Pana Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Pani Beata Malec
zwaną „Zamawiającym” z jednej strony
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ……………….
(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik
Nr 8 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik Nr 8a do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym
pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko
nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik Nr 8 do umowy, NIP ……………,
REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego
na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

1.

2.
3.

1.

Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania
na biomasę i instalacji fotowoltaicznych oraz wybór inspektorów nadzoru dla zadania realizowanego

1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2
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2.

1.

2.
3.

4.

na terenie Gminy i Miasta Dębica oraz Gminy Ropczyce” Część 5 – dotycząca instalacji z terenu Gminy
Ropczyce.
Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w
części III SIWZ dotyczącym części 4 zamówienia.
§2
Terminy realizacji zamówienia
Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania dostawy i montażu kolektorów
słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji fotowoltaicznych tj. do dnia 31.10.2018
r. wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. W sytuacji gdy
Zakończenie wykonywania dostawy i montażu instalacji solarnych, kotłów centralnego ogrzewania na
biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych ulegnie wydłużeniu, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie okres
realizacji niniejszej umowy.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.
Okres gwarancyjny dla prac, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi od 60 miesięcy do maksymalnie 72
miesięcy od daty odbioru ostatecznego (w zależności od okresu zaproponowanego przez wykonawcę
dostawy z montażem). W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla prac nad którymi będzie pełniona
usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór ostateczny prac przez Zamawiającego nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę gotowości do odbioru zamówienia objętego umową do odbioru ostatecznego, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

§3
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się zgodnie z załączoną ofertą
Wykonawcy w kwocie:
………………………………..… zł netto + ……………...… zł VAT = ……………..…………….… zł brutto
(słownie: ……………………………………………… zł wraz podatkiem VAT).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe w rozbiciu na poszczególne rodzaje instalacji wynosi zgodnie ze złożoną ofertą.
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Lp.

Elementy składowe ceny usługi
Inspektora Nadzoru

Il oś ć
ins tal a cji

Cena jednostkowa
usługi netto

Stawka podatku
VAT

(szt.)

(PLN)

(%)

Cena usługi netto
związanej z danym
rodzajem instalacji

5

(PLN)

(PLN)

4x5+4

3x4

6

7

1

2

3

1

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją kolektorów słonecznych

159

23

0,00

0,00

2

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją kotła na biomasę

3

23

0,00

0,00

3

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją fotowoltaiczną

231

23

0,00

0,00

4

Cena usługi Inspektora Nadzoru
związanej z nadzorem nad jedną
instalacją fotowoltaiczną z
zasobnikiem cwu

0

23

0,00

0,00

5

Razem cena usługi Inspektora
Nadzoru

393

3.

4

Cena jednostkowa
usługi brutto

Razem cena netto

0,00

Podatek VAT
Razem cena brutto

0,00
0,00

Ilości instalacji w Gminie Ropczyce:
Lp.

Rodzaj instalacji

Gmina Ropczyce

1.

Zestawy kolektorów słonecznych

159

2.

Automatyczne kotły C.O. (biomasa)

3

4.
Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID
5.
Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID z zasobnikiem CWU
RAZEM
4.

1.

2.

231
0
393

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ust.2, ust.3 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją
zadania, w tym:
1) wystąpienie dodatkowego nadzoru w innych branżach,
2) wystąpienie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia.
§4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto) w formie ………………………….. w kwocie:
………………….. (słownie zł.: ……………………………………… złotych ……/100).
Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30% wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwrócone po okresie rękojmi za wady. Strony ustalają okres rękojmi za wady na
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3.

1.
2.

3.

4.

1.

okres 6 lat od dnia odbioru prac będących przedmiotem nadzoru. Dzień odbioru przedmiotu zamówienia to
dzień podpisania protokołu odbioru prac przez Zamawiającego i Wykonawcę.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.
§5
Godziny pracy Inspektora Nadzoru
Zamawiający wymaga stałego nadzoru w miejscu prac Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji prac.
Przez stały nadzór w miejscu prac Zamawiający rozumie codzienną inspekcję Inspektora Nadzoru w
miejscach wykonywania przedmiotu umowy w czasie prowadzonych prac wraz z dokumentowaniem
pełnienia czynności zapisami w dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną
przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o
czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie prac.
Na czas urlopu lub nieobecności, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go Inspektorem
Tymczasowym (proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w SIWZ), zatwierdzonym przez
Zamawiającego.
Nieobecność Inspektora Nadzoru na miejscu prac w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dostaw i montażu kolektorów,
kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych lub pełnienie obowiązków Inspektora przez osoby
niezatwierdzone przez Zamawiającego, może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
§6
Zmiany do umowy
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem
ust. 3,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4.
2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu określonego w § 2, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
b) zmiany terminu wynikającej ze zmiany terminu wykonania dostaw i montażu kolektorów
słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych,
c) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia,
które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane
przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne
naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.);
d) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji
Zamawiającego;
e) zmiany umowy z wykonawcą zamówienia objętego usługą nadzoru inwestorskiego - w zakresie
wymagającym dostosowania niniejszej umowy do zmienionej umowy z wykonawcą dostawy i
montażu kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych;
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2.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych
wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała
zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.
3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz
zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją
kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz
personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów
wynikającą z przedmiotowej zmiany.
5. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie usługi staną
się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej w niniejszej
umowie.
2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie,
3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy
lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał warunki udziału
w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych
istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
6. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1a i 1b ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół
konieczności sporządzony przez Strony.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.
9. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co
najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie
uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
10. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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§7
Płatności oraz odsetki od płatności zaległych
Ustala się następujące zasady płatności za wykonaną usługę:
1) Płatność za nadzór będzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po dokonaniu przez Zmawiającego
oceny realizacji zadania, za każdy okres rozliczeniowy, nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym.
2) Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona ilością wykonanych kolektorów,
kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych przedłożonej Zamawiającemu, pomnożonej
odpowiednio przez ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 2.
3) Łączne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć zaakceptowanej
kwoty określonej w ofercie.
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2.

3.

§8
Płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się trzema fakturami. Dwiema fakturami
częściowymi oraz fakturą końcową
Wykonawca wystawi faktury VAT w ramach realizacji niniejszej umowy, które winny zawierać następujące
dane:
Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
(NIP: 8181581908, REGON 690581908,)
Wykonawca ma obowiązek:
a. wskazać na fakturze jako płatnika: Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP:
8181581908, REGON 690581908
1) Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić fakturę
częściową za ten sam okres rozliczeniowy, na który Wykonawca dostaw wystawił swoją fakturę (został
dokonany odbiór częściowy prac). Umowy z wykonawcami dostawy i montażu kolektorów słonecznych,
kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych przewiduje płatność w trzech transzach (jedna faktura
częściowa 30% wykonanych instalacji, druga faktura częściowa 70% wykonanych instalacji i faktura
końcowa 100% wykonanych instalacji).
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę usługi Nadzoru Inwestorskiego faktury częściowej stanowić
będzie:
a) potwierdzenie przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentów
do odbioru częściowego prac, sporządzonych przez Wykonawcę dostaw oraz Protokołu odbioru
częściowego prac;
b) sporządzenie Protokołu częściowego odbioru usługi nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2) Wystawienie końcowej faktury nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
a) przedłożenie protokołu odbioru ostatecznego Wykonawcy dostaw wraz z załącznikami,
zaakceptowany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i zatwierdzony
przez Zamawiającego;
b) sporządzeniu Protokołu końcowego odbioru usługi zatwierdzonego przez Zamawiającego;
3) za nadzór pełniony w okresie gwarancji na kolektory słoneczne, kotłów na biomasę, instalacje
fotwoltaiczne oraz pozostałe elementy, materiały i urządzenia i montaż nie przewiduje się odrębnego
wynagrodzenia (wynagrodzenie wliczone w cenę).
Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu
udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych
między Podwykonawcą/podmiotem udostępniającym osoby zdolne do wykonania zamówienia i Wykonawcą
w zakresie usług rozliczeniowych objętych niniejszą umowy.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
6. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 3 , w sytuacji opisanej w ust. 5, będzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
7. Treść faktury VAT w zakresie wskazania informacji o podatku od towarów i usług musi odzwierciedlać skutki
wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o
podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilość wykonanych i odebranych instalacji każdego rodzaju oraz ich cenę
jednostkową za usługę nadzoru, wskazaną w § 3 ust. 2 umowy
9. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, jednak nie wcześniej niż
po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentów, o
których
mowa
w
ust.
1
i
2,
na
numer
rachunku
bankowego
…………….………………………………………………………………………………
10. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§9
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia:
1) umowę na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę wraz z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, zawartą z Wykonawcą dostaw.
2) dokumentację projektową wraz z podaniem ilości przekazanych dokumentów,
3) kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy – o ile dotyczy,
4) inne będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz poinformuje o umowach
cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na
realizację zadania.
Wykonawca niniejszego zamówienia obowiązany jest do uczestniczenia, w okresie gwarancyjnym, w
przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym.
§10
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone niniejsza
umową i SIWZ od dnia podpisania umowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z
uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.
Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca usługi zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze
gwarancyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami
oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien
powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania
wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru określa SIWZ, a w szczególności OPZ, które stanowią
integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek
informacji związanych z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej
przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.
a) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji
zamówienia.
b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 prawo wglądu we
wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i w
Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie prac wypadkach i prowadzonych kontrolach.
§11
Sprawozdawczość
Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług w formie i zakresie
wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.
Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być przechowywana przez okres gwarancyjny prac, nad
którymi pełniony będzie nadzór i który wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego,
maksimum 72 miesiące od daty odbioru ostatecznego
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego przeprowadzenie
kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.
§12
Osoby odpowiedzialne
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:
1) Lidera Zespołu Inspektorów nadzoru
……………………………………………………………………………………………………………………….,
2) Inspektor nadzoru branża sanitarna
…………………………………………………………………..……………………………………………………,
3) Inspektor nadzoru branża sanitarna
………………………………………………………………………………………………………………………..,
4) Inspektor nadzoru branża elektryczna
…………………………………………………………….………………………………………………………….,
5) Inspektor nadzoru branża elektryczna
…………………………………………………………….………………………………………………………….,
6) Inspektor nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
………………………………………………………………………………………………………………………..,
Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w swojej ofercie. Zmiana
osoby, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących
przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania
określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na
piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu.
§13
Procedury weryfikujące jakość pracy Wykonawcy w trakcie realizacji usług
Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać na bieżąco oceny jakości
pracy Wykonawcy oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w niniejszej umowie
i SIWZ.
W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego
oraz nie stosowania się do poleceń, mających na celu poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem
/wnioskiem o naliczenie stosownej kary umownej i potracenie jej z faktury częściowej za dany okres
rozliczeniowy lub zmianę inspektora nadzoru.
§14
Kary umowne
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Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) za niestosowanie się do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
nierespektowanie wspólnych ustaleń, niewywiązywanie się z zapisów SIWZ, Zamawiający naliczy
kary umowne w wysokości 500 zł. brutto za każde stwierdzone uchybienie,
c) za każdy dzień nieobecności na budowie w godzinach pracy Wykonawcy dostaw – Inspektora
nadzoru robót sanitarnych odpowiedzialnego za przebieg nadzoru naliczane będą kary umowne w
wysokości 500 zł. brutto za każdy dzień nieobecności w w/w godzinach,
2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w przypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez Zamawiającego wniosek
Wykonawcy dostaw koszty poniesione przez wykonawcę dostaw z tytułu wstrzymania prac, spowodowane
brakiem nadzoru w ustalonym terminie.
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
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§15
Podwykonawcy
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Podwykonawcą usług
1) w zakresie: ……………………………………………………………………………………………….. jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
2) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
3) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
4) W zakresie ………………………………………………………………………………………………… jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym
ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy,
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z Podwykonawcą na
realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania
określonego w umowie lub projekcie.
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
§16
Odszkodowanie
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z
tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań, chyba, że wynika to
z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji usługi
wynikającą z jego winy.
§17
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu
Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę
ubezpieczeniową, stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ważnego przez
cały okres realizacji zamówienia.
Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty
zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku
zakończenia okresu ubezpieczenia.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Projekt pn.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 18
Odpowiedzialność stron
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

§19
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
1) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy,
2) Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby personel Wykonawcy naprawił zaniedbanie,
3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osobę
przez niego upoważnioną,
4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego,
5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy,
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy,
7) wystąpiła przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru miejsca wykonywania prac,
8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego inne osoby, niż
wskazane w ofercie,
9) zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie będzie mógł zapewnić
nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu wykazanym w SIWZ,
10) wystąpił przypadek określony w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym upływie
terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie
likwidacji zaniedbań.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.
Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu,
podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny
sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi.
Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy.
Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za wszystkie
poniesione straty lub szkody.
W przypadku dalszego powtarzania się zastrzeżeń do jakości świadczonych przez wykonawcę usług,
Przedstawiciel Zamawiającego złoży pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od umowy z winy leżącej
po stronie Wykonawcy.
W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od
Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Projekt pn.: „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU
GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

§ 20
Dane osobowe
Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych na cele realizacji projektu.
Zamawiający w dniu podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, przekaże Wykonawcy dane właścicieli
nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych.
§ 21
Postanowienia końcowe
Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez
zespół Wykonawcy w ramach umów związanych z realizacją Projektu stanowią wyłączną własność
Zamawiającego. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest obowiązany przekazać ww. dokumenty
Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa
wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej
zgody przedstawiciela Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
a) Formularz cenowy Wykonawcy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 22
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu Wykonawcy i
Zamawiającemu.

Zamawiający

Wykonawca

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
Działający wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o umowę partnerską z dnia 28.02 2017 r. pomiędzy
Gminą Miasta Dębica, a Gminą Ropczyce oraz na podstawie porozumienia o wspólnym przeprowadzenia
postępowania o zamówienie publiczne z dnia 15.02.2018r. pomiędzy Gminą Miasta Dębica, a Gminą Ropczyce
w zakresie upoważnienia jej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na Instalację
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce
w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu
Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
Zamawiający:
1) Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-15-81-908, REGON 690581962,
2) Gmina Miasta Dębica , ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP: 8722230742, REGON 851661205
Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Gmina Miasta Dębica.
zwane dalej Zamawiającym

1. Opis przedmiotu zamówienia.

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE.
Zamówienie dofinansowane w ramach projektu:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”
nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
1.
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej – zestawów solarnych,
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, a także wyłonienie inspektorów nadzoru. Został podzielony na pięć
części polegających na:
1) Część 1: Instalacja kolektorów słonecznych. Dostawa i montaż w oparciu
o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji kolektorów
słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 250 zestawów):
− 140 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 105 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany
na gruncie,
− 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowane
na gruncie,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany
na dachach budynków gospodarczych,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany
na dachach budynków gospodarczych,
b) w gm. Ropczyce (łącznie 159 zestawów):
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 1 kolektor słoneczne i zasobnik 200 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 67 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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− 70 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 5 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowany na gruncie,
− 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowany na gruncie,
− 1 zestaw (w skład którego wchodzi :4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3) montowany
na gruncie
− 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowane na dachach budynków gospodarczych,
− 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory słoneczne i zasobnik 300 dm3)
montowanych na dachach budynków gospodarczych,
− 1 zestaw (w skład którego wchodzi: 4 kolektory słoneczne i zasobnik 400 dm3)
montowany na dachach budynków gospodarczych
2) Część 2: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.
Dostawa i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania
budynków wraz z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250 litrów
oraz osprzętem, w tym:
a) w gm. Miasta Dębica (łącznie 65 szt. kotłów):
− 31 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych
− 23 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych
− 11 szt. kotłów na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowanych w budynkach
mieszkalnych osób fizycznych,
b) w gm. Ropczyce (łącznie 3 szt. kotłów):
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 15 kW montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 20 kW, montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych
− 1 szt. kotła na pellet o mocy nominalnej 25 kW montowana w budynkach mieszkalnych
osób fizycznych,.
3) Część 3: Instalacje fotowoltaiczne. Dostawa i montaż w oparciu
o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji
fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
w tym:
a)
w gm. Miasta Dębica (łącznie 263 zestawów), w tym:
− 39 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 61 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 80 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3
oraz grzałką 3 kW
− 56 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych wraz z zasobnikiem 300 dm3
oraz grzałką 3 kW
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie,
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie
− 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałka 3 kW

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na gruncie wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowane
na dachach budynków gospodarczych wraz z zasobnikiem 300 dm3 oraz grzałką 3 kW
b)
w gm. Ropczyce (łącznie 231 zestawów) , w tym:
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowane
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 50 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 78 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 43 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowanych
na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowana
na budynku mieszkalnym osób fizycznych
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowana
na gruncie,
− 3 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowane
na gruncie
− 5 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na gruncie
− 2 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowane
na gruncie
− 4 instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowane
na gruncie,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 2,04 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 6 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 3,06 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 16 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 4,08 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 8 instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy jednostkowej 5,10 kWp, montowanych
na dachach budynków gospodarczych,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 6,12 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 7,14 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
− 1 instalacja fotowoltaiczna o minimalnej mocy jednostkowej 9,18 kWp, montowana na dachu
budynku gospodarczego,
4) Część 4: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica. Usługa pełnienia
nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów
kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę
i instalacji fotowoltaicznych” dotycząca instalacji z terenu Miasta Dębica.
5) Część 5: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce. Usługa pełnienia nadzoru
inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż zestawów kolektorów
słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych” dotycząca instalacji z terenu Gminy Ropczyce.
Termin wykonania zadania
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie:
1) części 1, 2 i 3 oraz 4 i 5 zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018 r.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w 3 etapach:
1) etap 1 – dostawa i montaż 30% zestawów instalacji solarnych, kotłów na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych, nie później niż do dnia 30.06.2018 r.,
2) etap 2 – dostawa i montaż 40% (narastająco 70%) zestawów instalacji solarnych, kotłów
na biomasę i instalacji fotowoltaicznych, nie później niż do dnia 31.08.2018 r.,
3) etap 3 – dostawa i montaż 30% (narastająco 100%) zestawów instalacji solarnych, kotłów
na biomasę i instalacji fotowoltaicznych, nie później niż do dnia 31.10.2018 r.,
4.

Parametry techniczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Dla części 1: DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PODGRZEWU
CIEPŁAEJ WODY UŻYTKOWEJ KS1 + 200, KS2+300, KS3+300, KS4+400, autor: EKOSFERA Energia Odnawialna
Spółka z o.o. , 38 – 400 Krosno ul. Czajkowskiego 48
Dla części 2: DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI KOTŁÓW NA BIOMASĘ O MOCY 15 – 25 kW TYPY
INSTALACJI KCO15 ; KCO20; KCO25, autor: EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o. , 38 – 400 Krosno
ul. Czajkowskiego 48
Dla części 3: DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH o mocy od 2,04 kW do 9,18 kW
oraz INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE o mocy 3kW, 4kW z zasobnikiem C.W.U i grzałką, autor: EKOSFERA
Energia Odnawialna Spółka z o.o. , 38 – 400 Krosno ul. Czajkowskiego 48
Dla części 4:
ZAMAWIAJĄCY:
Gminą Miasta Dębica z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
NIP: 818158908, REGON 851661205,
1.

2.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Dostawa i montaż
zestawów kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych oraz wybór inspektorów nadzoru dla zadania realizowanego na terenie Gminy Miasta
Dębica oraz Gminy Ropczyce” w zakresie: branży instalacyjnej sanitarnej, branży instalacyjnej elektrycznej,
branży konstrukcyjno-budowlanej. Nadzór Inwestorski realizowany jest w imieniu i na rzecz
Zamawiającego. Polega on na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze zadania inwestycyjnego,
z zabezpieczeniem interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
sztuki inżynierskiej.
Zakres ilościowy nadzorowanych instalacji w Gminie Miasta Dębica
Lp.

Rodzaj instalacji

Miasto
Dębica

1.

Zestawy kolektorów słonecznych

250

2.

Automatyczne kotły C.O. (biomasa)

65

3.

Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID

115

4.

Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID z zasobnikiem CWU
RAZEM

148
578

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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Opis przedmiotu zamówienia- OPZ
Ilość instalacji może ulec zmianie ze względu na ewentualne rezygnacje z udziału w projekcie mieszkańców
i wprowadzania na ich miejsce mieszkańców z innej gminy.
3.

Specyfikacja działań wykonawcy nadzoru inwestorskiego:
Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. z późniejszymi
zmianami)
3.1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na terenie prac w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizację zadania
2) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
pracami,
3) Zapoznanie się z dokumentacją przetargową i uwarunkowaniami dotyczącymi finansowania
z funduszy unijnych
4) Zatwierdzenie w imieniu Zamawiającego przygotowaną przez Wykonawcę dostaw, koncepcji
wykonania instalacji oraz sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej
5) Zatwierdzenie w imieniu Zamawiającego urządzeń i materiałów dostarczanych i montowanych
przy realizacji wykonania instalacji kolektorów słonecznych i kotłów centralnego ogrzewania
na biomasę, a także fotowoltaiki
6) Bieżąca współpraca z powołanym do koordynacji realizacji projektu Koordynatorem
Zamawiającego
7) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie,
8) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem zadania,
9) Koordynowanie, na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, prac
realizowanych
przez Wykonawcę dostaw,
10) Kontrola i monitorowanie dostawami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie dostawy
i montażu kolektorów słonecznych i kotłów centralnego ogrzewania na biomasę, a także
fotowoltaiki w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie,
11) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na miejscu wykonywania prac,
12) Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentów budowy i dokonywanie wpisów
stwierdzających potwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
procesu budowlanego.
13) Odbiór końcowy wykonywanych przez Wykonawcę dostaw prac montażowych poprzez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną,
sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie.
14) Odbiór prac montażowych ulegających zakryciu
15) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,
16) Zapewnienie zgodności wykonanych prac z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
dostaw,
17) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.),
18) Organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych,
19) Zachowanie poufności informacji.
3.2. Organizacja działań.
1) Wykonawca nadzoru inwestorskiego zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób,
aby prace te były realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
2) Wykonawca nadzoru inwestorskiego w ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowo –
finansowego Wykonawcy dostaw opracuje harmonogram swoich działań, który będzie
podlegał akceptacji przez osobę odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego.
Harmonogram w przypadkach koniecznych zmian podlegać będzie aktualizacji,
3) Inspektor będzie obecny na miejscu wykonywania prac, tak często jak będzie to wynikało
z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy
Wykonawcy dostaw i na każde żądanie Zamawiającego,
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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4)
5)

6)

Wykonawca nadzoru inwestorskiego wyposaży swój personel w środki transportu i łączności
zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z Zamawiającym,
W przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych
inspektorów nadzoru Wykonawca nadzoru inwestorskiego we własnym zakresie i na własny
koszt zapewni ich udział w realizacji zamówienia,
Wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie mógł wystawić fakturę za usługi,
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia Wykonawcy
dostaw i Wykonawcy/Podwykonawcy usług.

3.3. Analiza dokumentacji
Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca nadzoru inwestorskiego, rozpoczął świadczenie
usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem dostawy i montażu instalacji: kolektorów słonecznych,
kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych
1) Wykonawca nadzoru inwestorskiego dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację
dokumentów.
2) Wykonawca nadzoru inwestorskiego świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne
problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych
problemów,
3) Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych rozwiązań zawarte zostaną w raporcie
wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu.
4) Wykonawca nadzoru inwestorskiego ustala, sprawdza i opiniuje do zatwierdzenia przez
Zamawiającego listę dopuszczonych do realizacji zadania urządzeń i materiałów oddzielnie dla każdego
rodzaju instalacji. W/w listę materiałów opracowuje/ją wykonawca/cy wybrani do wykonania usługi
dostawy i montażu urządzeń.
3.4. Koordynacja pracy.
1) Wykonawca nadzoru inwestorskiego:
− Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, którą
wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie
z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie.
− Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją umów na dostawę i montaż,
− Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji
dostosuje do wymagań Zamawiającego;
− Zapobiega roszczeniom Wykonawców dostaw;
− Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń
ze strony Wykonawców dostaw i stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego,
wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom;
− Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców dostaw
oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na miejscu
wykonywania prac
− Rozpatruje roszczenia Wykonawców dostaw i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią
i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom;
− Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich
wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na
realizację Projektu;
− Wnioskuje o usunięcie z miejsca wykonywania prac każdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawców dostaw, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała
w swojej pracy;
− Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych dostaw i prac instalacyjno-montażowych
do raportu sporządzonego przez Wykonawcę dostaw.
− Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy dostaw oraz pilnuje ich terminowego
przedkładania Zamawiającemu.
2) Wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o:
− Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do projektanta Wykonawcy dostaw;
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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− Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez
niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
− Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy dostaw nie usuną ich
w wyznaczonym terminie;
− Zmianę terminu wykonania dostaw i usługi, kiedy zmiana taka nie wynika z winy
czy zaniedbań Wykonawców dostaw;
− Wydanie Wykonawcy dostaw polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa dostaw
i montażu jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu,
− Wstrzymaniu części lub całości prac w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia
lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy
dostaw;
− Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę dostaw do realizacji Projektu.
3) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) i osoba odpowiedzialna za projekt
ze strony Zamawiającego będą akceptować:
− przedstawiony przez Wykonawcę dostaw harmonogramy rzeczowo-finansowe dostaw;
− sprzęt użyty przez Wykonawcę dostaw do realizacji przedmiotu zamówienia;
− źródła pozyskania materiałów miejscowych;
− miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac
instalacyjno-montażowych,
4) Wykonawca nadzoru inwestorskiego zapewni:
−
W razie potrzeby, wyegzekwuje od Wykonawcy dostawy i montażu tłumaczenia wszelkich
dokumentów obcojęzycznych związanych z Projektem,
−
W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór
sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami: dostaw), dotyczący realizacji Projektu,
udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji
i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym
stanowiska, co do przedmiotu sporu.
3.5. Pełnienie nadzoru.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego – jest upoważniony i zobowiązany do:
1) Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami objętymi umową
na dostawy i montaż i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków
wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków
zawartych umów i SIWZ.
2) Wydania polecenia Wykonawcy dostaw odnośnie wykonania badań materiałów lub prac
budzących wątpliwość co do ich jakości;
3) Nieskrępowanego dostępu do miejsca wykonywania prac oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane
do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania
i przechowywania materiałów;
4) Prowadzenia regularnych inspekcji na miejscu wykonywania prac w celu sprawdzenia jakości
wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
5) Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę dostaw wszelkich zmian rysunków
w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane
w trakcie wykonywania prac, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych
oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań;
6) Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę
dostaw;
7) Czuwania nad realizacją elementów prac związanych z ochroną środowiska, współpracy
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; organami lokalnej administracji,
8) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę dostaw zasad bezpieczeństwa pracy
oraz utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac;
9) Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca wykonywania prac;
10) Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę dostaw reguł bhp,
11) Sprawdzenia wykonanych prac i powiadamiania Wykonawcy dostaw o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych;
Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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12) Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców dostaw, które mogą mieć
negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu
13) Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień
dotyczących Projektu;
14) Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie dokumentacji
technicznej,
15) Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji fotograficznej wykonanych instalacji.
3.6. Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego organizuje i uczestniczy w:
−
bieżących przeglądach gwarancyjnych, które będą świadczone w trzecim i piątym roku
gwarancji polegających na ocenie stanu technicznego jakości prac w obecności przedstawicieli
Zamawiającego i wykonawcy dostaw, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak
lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;
−
końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości prac
dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności wykonawcy prac
dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem
protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
− Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca nadzoru inwestorskiego uzgadnia
z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego.
−
Główny Inspektor Nadzoru i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują przedstawiony
przez Wykonawcę dostaw sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.
−
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do kontroli wykonywanych przeglądów
gwarancyjnych
Dla części 5:
ZAMAWIAJĄCY:
Gminą Ropczyce z siedzibą ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
NIP: 8181581908, REGON 690581908,
2.

4.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Dostawa i montaż
zestawów kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych oraz wybór inspektorów nadzoru dla zadania realizowanego na terenie Gminy i Miasta
Dębica oraz Gminy Ropczyce” w zakresie: branży instalacyjnej sanitarnej, branży instalacyjnej elektrycznej,
branży konstrukcyjno-budowlanej. Nadzór Inwestorski realizowany jest w imieniu i na rzecz
Zamawiającego. Polega on na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze zadania inwestycyjnego,
z zabezpieczeniem interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
sztuki inżynierskiej.
Zakres ilościowy nadzorowanych instalacji w Gminie Ropczyce
Lp.

Rodzaj instalacji

Gmina Ropczyce

1.

Zestawy kolektorów słonecznych

2.

Automatyczne kotły C.O. (biomasa)

3

3.

Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID

231

4.

Instalacje fotowoltaiczne
zasobnikiem CWU

ON-GRID

159

z

Nazwa zamówienia: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.
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RAZEM

393

Ilość instalacji może ulec zmianie ze względu na ewentualne rezygnacje z udziału w projekcie mieszkańców
i wprowadzania na ich miejsce mieszkańców z innej gminy.
5.

Specyfikacja działań wykonawcy nadzoru inwestorskiego:
Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2006r. z późniejszymi zmianami)
5.1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na terenie prac w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizację zadania
2) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
pracami,
3) Zapoznanie się z dokumentacją przetargową i uwarunkowaniami dotyczącymi finansowania
z funduszy unijnych
4) Zatwierdzenie w imieniu Zamawiającego przygotowaną przez Wykonawcę dostaw, koncepcji
wykonania instalacji oraz sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej
5) . Zatwierdzenie w imieniu Zamawiającego urządzeń i materiałów dostarczanych i montowanych
przy realizacji wykonania instalacji kolektorów słonecznych i kotłów centralnego ogrzewania
na biomasę, a także fotowoltaiki
6) Bieżąca współpraca z powołanym do koordynacji realizacji projektu Koordynatorem
Zamawiającego
7) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie,
8) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem zadania,
9) Koordynowanie, na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, prac realizowanych
przez Wykonawcę dostaw,
10) Kontrola i monitorowanie dostawami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie dostawy
i montażu kolektorów słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę i instalacji
fotowoltaicznych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie,
11) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na miejscu wykonywania prac,
12) Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentów budowy i dokonywanie wpisów
stwierdzających potwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
procesu budowlanego.
13) Odbiór końcowy wykonywanych przez Wykonawcę dostaw prac montażowych poprzez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną,
sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie.
14) Odbiór prac montażowych ulegających zakryciu
15) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,
16) Zapewnienie zgodności wykonanych prac z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
dostaw,
17) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.),
18) Organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych
19) Zachowanie poufności informacji.
5.2. Organizacja działań.
7) Wykonawca nadzoru inwestorskiego zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób,
aby prace te były realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
8) Wykonawca nadzoru inwestorskiego w ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowo –
finansowego Wykonawcy dostaw opracuje harmonogram swoich działań, który będzie podlegał
akceptacji przez osobę odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego. Harmonogram
w przypadkach koniecznych zmian podlegać będzie aktualizacji,
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9)

Inspektor będzie obecny na miejscu wykonywania prac, tak często jak będzie to wynikało
z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy
Wykonawcy dostaw i na każde żądanie Zamawiającego,
10) Wykonawca nadzoru inwestorskiego wyposaży swój personel w środki transportu i łączności
zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z Zamawiającym,
11) W przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych inspektorów
nadzoru Wykonawca nadzoru inwestorskiego we własnym zakresie i na własny koszt zapewni
ich udział w realizacji zamówienia,
12) Wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie mógł wystawić fakturę za usługi po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia Wykonawcy dostaw
i Wykonawcy/Podwykonawcy usług.
5.3. Analiza dokumentacji
Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca nadzoru inwestorskiego, rozpoczął świadczenie
usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem dostawy i montażu instalacji: kolektorów słonecznych
oraz instalacji fotowoltaicznych
5) Wykonawca
nadzoru
inwestorskiego
dokona
analizy
dokumentacji
przekazanej
przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się
na tę dokumentację dokumentów.
6) Wykonawca nadzoru inwestorskiego świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka
i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby
rozwiązywania tych problemów,
7) Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych rozwiązań zawarte zostaną
w raporcie wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu.
8) Wykonawca nadzoru inwestorskiego ustala, sprawdza i opiniuje do zatwierdzenia przez
Zamawiającego listę dopuszczonych do realizacji zadania urządzeń i materiałów oddzielnie
dla każdego rodzaju instalacji. W/w listę materiałów opracowuje/ją wykonawca/cy wybrani
do wykonania usługi dostawy i montażu urządzeń.
5.4. Koordynacja pracy.
1) Wykonawca nadzoru inwestorskiego:
− Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, którą
wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie
z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie.
− Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją umów na dostawę i montaż,
− Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji
dostosuje do wymagań Zamawiającego;
− Zapobiega roszczeniom Wykonawców dostaw;
− Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń
ze strony Wykonawców dostaw i stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego,
wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom;
− Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców dostaw
oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na miejscu
wykonywania prac
− Rozpatruje roszczenia Wykonawców dostaw i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią
i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom;
− Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich
wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ
na realizację Projektu;
− Wnioskuje o usunięcie z miejsca wykonywania prac każdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawców dostaw, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna
lub niedbała w swojej pracy;
− Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych dostaw i prac instalacyjno-montażowych
do raportu sporządzonego przez Wykonawcę dostaw.
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− Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy dostaw oraz pilnuje ich terminowego
przedkładania Zamawiającemu.
2) Wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o:
− Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do projektanta Wykonawcy dostaw;
− Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz
przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
− Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy dostaw nie usuną ich
w wyznaczonym terminie;
− Zmianę terminu wykonania dostaw i usługi, kiedy zmiana taka nie wynika z winy
czy zaniedbań Wykonawców dostaw;
− Wydanie Wykonawcy dostaw polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa dostaw
i montażu jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu,
− Wstrzymaniu części lub całości prac w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia
lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy
dostaw;
− Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę dostaw do realizacji Projektu.
3) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) i osoba odpowiedzialna za projekt
ze strony Zamawiającego będą akceptować:
− przedstawiony przez Wykonawcę dostaw harmonogramy rzeczowo-finansowe dostaw;
− sprzęt użyty przez Wykonawcę dostaw do realizacji przedmiotu zamówienia;
− źródła pozyskania materiałów miejscowych;
− miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac
instalacyjno-montażowych,
4) Wykonawca nadzoru inwestorskiego zapewni:
− W razie potrzeby, wyegzekwuje od Wykonawcy dostawy i montażu tłumaczenia wszelkich
dokumentów obcojęzycznych związanych z Projektem,
−
W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór
sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami: dostaw), dotyczący realizacji Projektu,
udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji
i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym
stanowiska, co do przedmiotu sporu.
5.5. Pełnienie nadzoru.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego – jest upoważniony i zobowiązany do:
1) Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami objętymi umową
na dostawy i montaż i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków
wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków
zawartych umów i SIWZ.
2) Wydania polecenia Wykonawcy dostaw odnośnie wykonania badań materiałów lub prac
budzących wątpliwość co do ich jakości;
3) Nieskrępowanego dostępu do miejsca wykonywania prac oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do
wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania
i przechowywania materiałów;
4) Prowadzenia regularnych inspekcji na miejscu wykonywania prac w celu sprawdzenia jakości
wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
5) Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę dostaw wszelkich zmian rysunków
w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane
w trakcie wykonywania prac, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych
oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań;
6) Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę
dostaw;
7) Czuwania nad realizacją elementów prac związanych z ochroną środowiska, współpracy
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; organami lokalnej administracji,
8) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę dostaw zasad bezpieczeństwa pracy
oraz utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac;
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9) Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca wykonywania prac;
10) Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę dostaw reguł bhp,
11) Sprawdzenia wykonanych prac i powiadamiania Wykonawcy dostaw o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych;
12) Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców dostaw, które mogą mieć
negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu
13) Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy dostaw wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień
dotyczących Projektu;
14) Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie dokumentacji
technicznej,
15) Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji fotograficznej wykonanych instalacji.
5.6. Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego organizuje i uczestniczy w:
−
bieżących przeglądach gwarancyjnych, które będą świadczone w trzecim i piątym roku
gwarancji polegających na ocenie stanu technicznego jakości prac w obecności przedstawicieli
Zamawiającego i wykonawcy dostaw, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak
lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;
−
końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości prac
dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności wykonawcy prac
dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem
protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
−
Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca nadzoru inwestorskiego uzgadnia
z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego.
−
Główny Inspektor Nadzoru i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują przedstawiony
przez Wykonawcę dostaw sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.
−
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do kontroli wykonywanych przeglądów
gwarancyjnych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
0099..3333..1111..0000--99
4444..6622..1122..2200--77
0099..3333..1122..0000--00
7799..4422..1111..0000--22
7711..5522..0000..0000--99

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Słoneczne moduły fotoelektryczne
Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych.
Usługi nadzoru budowlanego
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