Umowa nr ZEW/K/....../21
zawarta w dniu …. ……… 2021 r. pomiędzy:
Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa
1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000049056 kapitał zakładowy 225.837.900 PLN wpłacony zgodnie z KRS w kwocie
225.837.900 PLN, nr ewidencyjny NIP : 735-20-55-446, REGON: 490785702, zwanym dalej
Zamawiającym, którego reprezentuje:
………………………………………………….
a
.......................... z siedzibą: ............................... wpisanym do
..............................................pod numerem .................... dokonanym przez
........................(aktualny odpis z KRS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), NIP:
reprezentowanym przez:
1………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do modernizacji sterowania suwnic
w następujących lokalizacjach: EW Sromowce Wyżne, EW Niedzica Woda Górna (WG)
i EW Niedzica Woda Dolna (WD) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Kod CPV: 42.41.42.20-9, 51.51.11.20-8, 71.33.40.00-8
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sterowania suwnic w
lokalizacjach: EW Sromowce Wyżne, EW Niedzica Woda Górna (WG) i EW
Niedzica Woda Dolna (WD). Modernizacja zostanie przeprowadzona na trzech
suwnicach bramowych (Q=16t z belką chwytakową – Jaz Sromowce, Q=12,5t z belką
chwytakową – EW Niedzica WD, Q=20/2x0,5t z zaczepem – EW Niedzica WG,
produkcji FAMAK Kluczbork, pracujących na wlocie i wypadzie Elektrowni Wodnej
Niedzica oraz na Jazie w Sromowcach.
2. Modernizacja obejmuje w szczególności wykonanie wszelkich prac dostawczych,
montażowych i projektowych niezbędnych do modernizacji sterowania suwnic w zakresie:
a)

obwodów siłowych,

b)

obwodów sterowniczych,

c)

obwodów sygnalizacyjnych,

d)

przystosowania do sterownia radiowego wszystkimi mechanizmami suwnicy,

e)

zabezpieczenia suwnic przed samoczynnym przemieszczaniem się.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne polegające na wymianie silników
napędów suwnicy z jednoczesnym zastosowaniem adekwatnych układów sterowniczych w
ramach wykonywanej modernizacji.
4. Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca przedstawił szczegółowy opis zaproponowanych rozwiązań technicznych
(Dokumentacja Techniczna Modernizacji),
b) zakres i koncepcja modernizacji sterowania napędami suwnic była wykonana
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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c) przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował Dokumentację Techniczną
Modernizacji w tym w szczególności zawierającą opis modernizacji części
elektrycznej suwnic i uzyskał odpowiednie uzgodnienia wymagane przepisami
(decyzję UDT),
d) pomiędzy prędkością minimalną, a znamionową była możliwa płynna regulacja (może
być bezstopniowa) prędkości przy czym charakterystyki mechaniczne napędów
powinny być zbliżone do zakładanych w DTR suwnic,
e) w trakcie prac modernizacyjnych Wykonawca wykonał wszystkie niezbędne pomiary
i regulacje oraz przygotował wszystkie mechanizmy suwnicy do odbioru UDT łącznie
z uczestnictwem w odbiorach i uzyskaniem dopuszczenia przez UDT suwnic do
eksploatacji,
f) po modernizacji suwnic zostały zachowane dotychczasowe parametry techniczne
podnoszenia, prędkości jazdy wciągarki, prędkości jazdy suwnicy.
5. Na zakres Przedmiotu Umowy składają się wszelkie prace i dostawy materiałów, maszyn
i urządzeń oraz wyposażenia, jakie konieczne są do wykonania Przedmiotu Umowy,
chociażby nie wynikały z wymienionych wprost w dokumentacji przetargowej, z umowy
lub załączników. Wykonawca zobowiązany jest wykonać je w terminie i zakresie
niezbędnym dla wykonania Przedmiotu Umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli
tylko okaże się to konieczne ze względu na przepisy prawa, zasady sztuki inżynierskiej
lub przyjętą technologią albo zmianami wprowadzonymi za zgodą Zamawiającego przez
Wykonawcę.
6. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania jakichkolwiek zezwoleń i dokonania uzgodnień na
czas wykonywania robót, obowiązek ten oraz związane z tym koszty i opłaty obciążają
Wykonawcę.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również :
1.

Wyznaczenie kierownika robót, odpowiedzialnego za
posiadającego odpowiednie, wymagane prawem, uprawnienia.

2.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w standardach i jakości wynikającej ze sztuki
inżynierskiej, polskich i europejskich norm Integram 3.0 Wydawnictwa Ars Boni sp. z
o.o. polskimi normami i europejskimi zharmonizowanymi normami obowiązującymi na
obszarze Unii Europejskiej, branżowymi i zakładowymi normami technicznymi suwnic
opracowanymi dla konkretnego rodzaju robót budowlano-montażowych i instalatorskich,
w tym również tymi normami, których stosowanie nie jest obowiązkowe, a które ustalają
sposób wykonania i standardy wykonawcze robót będących przedmiotem zamówienia, w
szczególności przepisów technicznych dotyczących urządzeń dźwigowych, przepisów
ppoż., bhp, zasad bezpiecznej pracy w energetyce tj. „Instrukcją Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Energetyce" oraz zgodnie ROZPORZĄDZENIEM Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1830). oraz o ochronie środowiska,
obowiązującymi w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

Ponoszenie kosztów zorganizowania i prowadzenia zaplecza robót, zużycia energii i
materiałów dla potrzeb tych prac w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy.

4.

Ponoszenie kosztów gospodarki odpadami w czasie prac i usunięcia ich na własny koszt
po zakończeniu prac oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a
w szczególności spełnienie wymogów art. 27 ust. 3b (gospodarowanie odpadami) ustawy
o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. z póź.zm.. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w
rozumieniu w/w ustawy powstających w wyniku wykonywanych prac. Wobec tego
Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującym
prawem, a w szczególności usunięcia ich z terenu należącego do ZEW Niedzica SA.
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realizację

zamówienia

5.

Ponoszenie wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny,
mandaty etc), jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z winy Wykonawcy.

6.

Zapewnienie, że na terenie Robót, przez cały czas wykonywania prac objętych
zamówieniem, będzie obecny kierownik robót posiadający stosowne uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania prac objętych zamówieniem, który będzie wykonywać
przewidziane prawem obowiązki.

7.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynności na terenie Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.

Zapewnienie ochrony Terenu Robót i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń
Wykonawcy, w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowiących
własność Zamawiającego.

9.

Dostarczenie we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i urządzeń
oraz wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

10. Dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów „na znak
bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw
pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów
gwarancyjnych do materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania umowy.
11. Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych badań jakościowych
w odniesieniu do wykonanych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów
oraz urządzeń. Jeżeli wynik badań jakościowych będzie pozytywny dla Wykonawcy,
koszty tych badań ponosi Zamawiający i zobowiązany jest zwrócić je Wykonawcy
niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT lub zapłacić je bezpośrednio
podmiotowi, który wykonał badania, a nie otrzymał za nie zapłaty od Wykonawcy.
12. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na stosowanie rozwiązań zamiennych
i materiałów zamiennych w stosunku do tych wskazanych w Dokumentacji Technicznej
Modernizacji, niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów.
13. Usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w czasie
trwania Robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na
zasadach określonych w umowie.
14. Uzyskanie wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Urzędu
Dozoru Technicznego.
15. Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej,
w zakresie Robót objętych niniejszym zamówieniem, w 3 egzemplarzach oraz w
1 egzemplarzu na płycie CD oraz wszelkiej innej dokumentacji, jaka konieczna będzie do
wystąpienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu Robót oraz
przekazanie jej Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru przez UDT.
16. Uporządkowanie i posprzątanie terenu Robót poprzez usunięcie własnych urządzeń,
zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu Robót przez załogę Wykonawcy najpóźniej do ostatniego dnia
odbioru końcowego prac.
17. Udzielenie gwarancji i rękojmi Zamawiającemu na wykonane Roboty zgodnie
z Umową.
18. Przeprowadzenie prób rozruchowych będących w zakresie Przedmiotu Umowy,
a wymaganych opracowaną dokumentacją projektową i wymaganiami UDT.
19. Zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
w szczególności ubezpieczeniu podlegają:
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a) roboty budowlane, obiekty budowlane, urządzenia budowlane, wszelkiego rodzaju
mienie ruchome, związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – od kradzieży,
ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków,
których doznać mogą osoby trzecie, a powstałe w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych Wykonawcy
i osób którymi posługuje się przy wykonywaniu robót.
Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeń w postaci polis, o których mowa wyżej
stanowi zał. nr 5.
20. Wykonawca musi uzyskać od przedstawiciela Zamawiającego dopuszczenie do
prowadzenia robót oraz zgłosić zakończenie wykonywania robót.
§4
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy
Przedmiotu Umowy: ......................

2.

Zakres prac nie wymieniony w ust. 1 tj. ...................... Wykonawca wykona przy
pomocy podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W tym celu
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą wraz
z niezbędną dokumentacją dot. robót określonych w umowie.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4.

Wykonawca zobowiązuje się, że w umowach z podwykonawcami suma ich wynagrodzeń
i poszczególne wynagrodzenia ustalone za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie
nie przekroczą wynagrodzenia przypadającego na ten zakres w niniejszej umowie.

5.

W umowach z podwykonawcami zamieszczona zostanie klauzula dotycząca
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie
ono uwzględnione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

6.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi.
§5

1.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w następującym terminie: do 30 listopada
2021 roku.

2.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia prac będących Przedmiotem
Umowy po obustronnym uzgodnieniu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć
z chwilą wszczęcia postępowania, lub inne zdarzenia spowodowane działaniem siły
wyższej, mające bezpośredni wpływ na możliwość wykonywania prac objętych
Przedmiotem Umowy. Zmiana terminu nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§6

1.

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu prac.

2.

O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego.

3.

Zamawiający dokona odbioru prac w terminie 14 dni.

4.

Odbiór końcowy prac zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Z dokonanego odbioru spisany zostanie protokół. Wraz
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z podpisaniem protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane atesty,
zaświadczenia, gwarancje oraz dokumentacje, o której mowa w §3 ust.15.
5.

Każda ze stron może żądać przeprowadzenia częściowego odbioru prac:
- przy pracach zanikających lub ulegających zakryciu,
- w innych uzasadnionych przypadkach.

6.

O gotowości do odbioru części prac, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego.

7.

Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od
daty pisemnego powiadomienia i przy równoczesnym sporządzeniu protokołu odbioru.

8.

Strony Umowy wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych
odbiorów lub zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania przez
Wykonawcę jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób wiązałyby
Zamawiającego lub wywoływały w stosunku do niego jakiekolwiek skutki.
W szczególności Strony wyłączają też możliwość dokonywania jakichkolwiek odbiorów,
zatwierdzeń lub akceptacji przez Zamawiającego wskutek tzw. „milczącego akceptu”,
w sposób dorozumiany lub z powodu upływu czasu.
§7

Prace dodatkowe i zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie zlecenia
Zamawiającego - aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi :..........................(słownie:
...............................)
§9
Warunki płatności:
1.

Strony ustalają, iż podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT oraz
protokół odbioru należytego wykonania robót.

2.

Terminy płatności strony ustalają na 14 dni od momentu wpływu do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność dokonana będzie przelewem na konto
Wykonawcy.

3.

W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie, Wykonawca ma
prawo do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

4.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe robót na podstawie protokołu odbioru części
robót, w oparciu o przedstawiony i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram
rzeczowo-finansowy.
§ 10

1.

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację umowy są:
- ………………………
- ………………………

2.

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację umowy są:
- ……………………….
- ……………………….
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§ 11
Wykonawca odpowiada za wykonanie prac z należytą starannością wg obowiązujących
standardów oraz przepisów prawa.
§ 12
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §8, gdy Zamawiający albo
Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy (niedochowanie terminu, o którym
mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto
określonego w § 8 powyżej za każdy dzień zwłoki,
c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia usterek bądź awarii,
zgodnie z §13 niniejszej umowy zgłoszonych przez Zamawiającego w wysokości
0,5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §8, za każdy dzień zwłoki.

2.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %
wartości wynagrodzenia netto określonego w §8, w razie odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

3.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 13

1.

Rękojmia.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w pełnym zakresie prac objętych
Przedmiotem Umowy przez okres 3 (trzech) lat.
b)

Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad. Jeżeli odbioru końcowego
dokonano z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem
początkowym okresu rękojmi jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.

c) Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania wad ujawnionych w okresie rękojmi
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady.
d) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w
umowie do usunięcia wad, ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych albo
ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o ujawnieniu wady i w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, chyba, że termin
ten zostanie zmieniony przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i
wyłącznie ze względu na obiektywną, zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę,
niemożność usunięcia wady w terminie wynikającym z tego podpunktu.
e) Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie wad i nie uzgodni z Zamawiającym
dodatkowego terminu na ich usunięcie to Zamawiający ma prawo, bez obowiązku
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu ani dodatkowego zawiadomienia i
bez jego zgody, zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego
tytułu do czasu usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z
gwarancji finansowej należytego wykonania umowy lub dochodzić ich zapłaty na
drodze sądowej.
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2.

Gwarancja Jakości:
a) Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji jakości na prace wykonane na podstawie
Umowy na okres 36 miesięcy - od dnia odbioru końcowego bez wad całości Robót
objętych Umową. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad
ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu gwarancji jest
dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.
b) Jeżeli dokumenty gwarancyjne nie zostały przez producentów, sprzedawców,
dostawców lub Wykonawcę wydane albo nie zostały doręczone Zamawiającemu lub
nie zawierają warunków gwarancji albo okres gwarancji jest krótszy od określonego w
podpunkcie a), okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę wynosi 36 miesięcy i
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednio postanowienia umowy.
c) Zamawiający może wykonywać uprawnienia gwarancyjne określone w art. 577 – 581
kodeksu cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie zostały wydane
Zamawiającemu lub okres gwarancji określonych w wydanych dokumentach
gwarancyjnych jest krótszy od 36 miesięcy. W szczególności Zamawiający może
według własnego wyboru w trybie gwarancji domagać się usunięcia wad fizycznych
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wykonano już jakiekolwiek cztery
kolejne naprawy - bez względu na zakres, rodzaj i przedmiot wady - i wystąpiła
kolejna tego samego rodzaju wada.
d) Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w
umowie, do usunięcia wad, jakie wystąpiły w okresie gwarancji w terminie 10 dni od
daty wezwania do ich usunięcia, chyba że termin ten zostanie zmieniony przez
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na
obiektywną zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę niemożność usunięcia wady w
terminie wynikającym z tego podpunktu.
e) Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie, a z Zamawiającym nie uzgodni
dodatkowego terminu na ich usunięcie to Zamawiający ma prawo, bez obowiązku
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu ani dodatkowego zawiadomienia i
bez jego zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego
tytułu do czasu usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad dochodzić
z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę.

3.

Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w tej umowie nie ograniczają
uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych korzystać według własnego uznania.

4.

Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji
na dowolną osobę trzecią.
§14

1.

W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania Umowy i gwarancji jakości
wykonawca udzieli Zamawiającemu w ciągu dziesięciu dni od dnia podpisania Umowy
gwarancji finansowej należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w pieniądzu w wysokości 5% wynagrodzenia netto za realizację
przedmiotu zamówienia. Wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien
uzyskać akceptację Zamawiającego. Gwarancja finansowa należytego wykonania
Umowy zostanie zwrócona w następujący sposób:
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a) 50 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w
ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót bez wad potwierdzonym protokołem
odbioru,
b) 50 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w
ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości.
2.

Gwarancja finansowa w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o której mowa
w pkt. 1 powyżej musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie,
bez prawa badania zasadności żądania.

3.

Zamawiający może wniesione w związku z uczestnictwem Wykonawcy w postępowaniu
ofertowym wadium zatrzymać na poczet gwarancji finansowej należytego wykonania
umowy. Pozostałą część gwarancji finansowej należytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zgodnie z zapisami ust. 1 i 2 powyżej.

4.

Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych
na podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu
gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego Robót albo odszkodowań.
§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej.
§ 16
W sprawach nie unormowanych
obowiązującego prawa polskiego.

niniejszą

umową

mają

zastosowanie

przepisy

§ 17
Wszelkie ewentualne roszczenia i spory, Strony umowy będą starały się załatwiać w sposób
polubowny. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do ich
rozstrzygania będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
§ 18
Załączniki do umowy stanowią:
1) aktualny wypis z ………………..
2) SIWZ,
3) kosztorys ofertowy,
4) harmonogram rzeczowo – finansowy,
5) polisa ubezpieczeniowa,
6) kwestionariusz BHP,
7) klauzula informacyjna
§ 19
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

„Wykonawca”

„Zamawiający”
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