
Załącznik nr 5

UMOWA (PROJEKT)

zawarta  w  dniu  _________  ______  r.  pomiędzy  Środowiskowym  Domem  Samopomocy 
„Słoneczny Dom”, ul.  1 Maja 21, 19-500 Gołdap, zwanym dalej „Zamawiającym”, NIP 847- 
161-32-32
reprezentowanym przez:

1) Marcina Białousa – Dyrektora
2) ………………………………………………
a 
………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  Wykonawcy,  w  postępowaniu 
prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 
euro  netto  na:  „Zaprojektowanie  kotłowni  lokalnej  o  mocy 75  -  90  k W   zasilaj ącej 
wewnętrzną  sieć  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  u żytkowej  z  wył ączeniem 
dotychczasowego  zasilania  z  budynku  głównego  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Goł dapi zlokalizowanego 
na nieruchomo ści gruntowej o numerze geodezyjnym 232  poło żonej w Gołdapi przy 
ul . 1 Maja 21 wraz z dostaw ą urządzeń i ich monta żem”.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest  usługa polegająca na   „Zaprojektowaniu kotłowni  lokalnej  o 
mocy 75 - 90 kW  zasilaj ącej wewn ętrzną sieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej  z  wył ączeniem  dotychczasowego  zasilania  z  budynku  główneg o  Szkoły 
Podstawowej  Nr  2  dla  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  „Słoneczny  Dom”  w 
Gołdapi  zlokalizowanego  na nieruchomo ści  gruntowej o numerze geodezyjnym 232 
poło żonej w Gołdapi przy ul . 1 Maja 21 wraz z dostaw ą urządzeń i ich monta żem”.

§ 2

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu użyteczności publicznej – Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Słoneczny Dom”  zlokalizowanego na działkach o numerze geodezyjnym 232  
przy ul. 1 Maja 21 w Gołdapi.

§ 3

1.  Zamówienie obejmuje: 
ETAP I.  Opracowanie dokumentacji projektowej zakończone uzyskaniem przez Wykonawcę 
na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę .
ETAP II. Dostawa urządzeń wyposażenia kotłowni i systemu kominowego.
ETAP III. Wykonanie  robót  budowlano  –  montażowych  z  zapewnieniem  36-miesięcznej 
obsługi gwarancyjnej liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlano-montażowych i 
podpisaniu protokołu „bez uwag”.

2.  Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami  i polskimi normami.
 
3. Zakres dokumentacji i sposób jej wykonania:
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3.1. Projekt  budowlany  –  w  ilości  5  egz.  w  wersji  papierowej  i  1  egz.  w  wersji 
elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie pdf i rtf ,  w zakresie uwzględniającym 
specyfikę  robot budowlanych instalacyjnych  wraz z infrastrukturą  techniczną  tj.  lokalizacją 
komina  wolnostojącego,  we  wszystkich  niezbędnych  branżach:  architektonicznej, 
konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urządzeń  cieplnych,  
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych,  tj. w zakresie  umożliwiającym uzyskanie 
pozwolenia  na  budowę  (wykonanie  robót  budowlanych),  w  tym, opracowany  zgodnie  z 
przepisami,  a w szczególności  Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego (tj.  Dz.  U.  z 
2013r.,  poz.  1409  ze  zm.)  i  przepisów  wykonawczych  do  tych  ustaw,   spełniających 
wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. 
2013r. poz. 1129 j.t.) z późniejszymi zmianami zawierający:

- zagospodarowanie terenu,
- informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
- projekt budowlany kotłowni wraz z kominem wolnostojącym,
-  projekt branżowy w zakresie kotłowni co i instalacji sanitarnej, 
-  projekt branżowy w zakresie instalacji elektrycznej.
3.2. Projekt  wykonawczy  –  w  ilości  4  egz.  w  wersji  papierowej  i  1  egz.  w  wersji 
elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie pdf i rtf - w zakresie, o którym mowa w 
§  5  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, łącznie z 
protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji.
3.3. Przedmiary robót  –  2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej jako pliki 
otwierane w formacie ath na nośniku elektronicznym i pdf,  w zakresie, o którym  mowa w § 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego,  zawierające  zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  budowlanych oraz  zestawieniem 
materiałów i urządzeń.
3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych - 2 egz. w wersji 
papierowej  i  1 egz.  w wersji  elektronicznej  na nośniku elektronicznym w formacie pdf, w 
zakresie,  o  którym  mowa  w  §  13  w/w Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 
września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego. W treści specyfikacji  należy dokładnie określić roboty objęte daną 
specyfikacją  na  podstawie  dokumentacji  projektowej.  Specyfikacja  winna  zawierać  w 
szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.  Sposób  jej 
opracowania określa § 14 w/w rozporządzenia.
3.5. Kosztorys  (ofertowy) 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na 
nośniku elektronicznym jako pliki otwierane w formacie ath i pdf, sporządzony w układzie 
specyfikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie  określenia  metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych  kosztów prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130,  poz.  1389) w układzie 
zgodnym  z  układem  pozycji  cen  jednostkowych  wynikających  z  opracowanych 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

4. Zakres robót budowlanych do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji:

4.1. Zapewnienie nadzoru geodezyjnego w trakcie realizacji robót,
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4.2. Roboty ziemne pod fundament komina wolnostojącego,
4.3. Wykonanie robót betonowych fundamentowych,
4.4. Montaż komina wolnostojącego wraz z podłączeniem czopucha w kotłowni,
4.5. Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń na kotłownię i skład 

opału,
4.6. Demontaż zasilania co i cwu z kotłowni SP Nr 2, 
4.7. Montaż kotła i innych urządzeń, armatury wraz z połączeniem instalacji odbiorczej,
4.8. Wykonanie badań kotowni (próby, płukanie),
4.9. Wykonanie izolacji antykorozyjnych,
4.10. Wykonanie izolacji termicznych,
4.11. Regulacja działania urządzeń,
4.12. Montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni,
4.13. Rozruch instalacji elektrycznej,
4.14. Rozruch kotłowni oraz uruchomienie sieci cieplnej.

OBOWIĄZKI STRON

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.  Wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  dokumentów  związanych  z 
realizacją przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego oraz placu budowy.
2.   Ścisła  współpraca  w zakresie  wszelkich  uzgodnień  wynikających  w trakcie  realizacji 
robot, w tym powoływanie i uczestnictwo w komisjach odbiorowych;
3.  Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane prace.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
obejmującej wykonanie kotłowni o mocy 75 -90 kW z zastosowaniem ekologicznego kotła 
grzewczego na paliwa stałe ( ekogroszek, miał węgla kamiennego, pelet) oraz 
wolnostojącego systemu kominowego, zakończone uzyskaniem decyzji pozwolenie na 
budowę .
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo 
Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 1409). w trakcie realizacji inwestycji.
3.  Wykonawca  przekazując  Zamawiającemu  dokumentację  projektową  przeniesie 
jednocześnie  na  niego  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  prawa  autorskie  wynikające 
z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie za przeniesienie praw 
autorskich należy ująć w cenie oferty.
4.  Do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  winien  uzyskać  komplet  aktualnych 
uzgodnień,  opinii,  badań  i  obliczeń  oraz innych materiałów niezbędnych do opracowania 
projektu budowlanego, w tym także mapy do celów projektowych.
5. Opracowania winny być sporządzone  na podstawie wizji lokalnej w celu uwzględnienia 
wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty, jak również 
zaproponowanych rozwiązań projektowych.
Dokumentacja  projektowa  musi  by ć  zgodna  z  rozwi ązaniami  okre ślonymi  w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 6. 
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane zgodnie z  projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę, Specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, przestrzegając przepisów  prawa
budowlanego i ochrony środowiska.
7. Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który zobowiązany będzie do zorganizowania i 
prowadzenia  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  procesu budowlanego potwierdzając 
dokonaniem  wpisu  do  dziennika  budowy  o  podjęciu  pełnienia obowiązków  kierownika 
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budowy  (robót),  dokonywania  sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowanych 
wyrobów budowlanych,  w tym zapobiegania zastosowaniu wadliwych i  niedopuszczonych 
wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie.
8.  Wykonawca  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika 
budowy ma obowiązek:
a)  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń, wykonanie  poprawek  bądź  ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót,
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac budowlanych,
d)  przedstawienia  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów 
budowlanych i urządzeń technicznych.
9. Przy wykonawstwie robót należy uwzględnić, że wszystkie zastosowane materiały
budowlane i instalacyjne, urządzenia i wyposażenie techniczne mają posiadać odpowiednie, 
wymagane prawem certyfikaty i atesty, jakości i aprobaty dopuszczające do zastosowania 
w budownictwie, a szczególnie w obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie wymagane 
prawem,  w/w  dokumenty  Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  do  protokołu  odbioru 
końcowego robót.
10.  Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  wyniku 
prowadzonych  robót,  i  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  OC  i  następstw  NW  od 
zniszczenia wykonywanych robót i materiałów podczas budowy, od zniszczenia własności 
prywatnej osób trzecich, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem wykonawcy, oraz na 
wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub zaniechaniem wykonawcy w 
stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, które 
przebywają na terenie budowy.
11. Wykonawca informuje Zamawiającego (w formie pisemnej) w terminie 1 dnia od daty 
powzięcia  wiadomości   o  zdarzeniach  mogących  wpłynąć  na  wykonanie  robót 
budowlanych  o  nieprzewidzianych  przeszkodach  uniemożliwiających  lub  poważnie 
utrudniających  prowadzenie  robót  budowlanych  lub  mogących  mieć  w  przyszłości  skutki 
finansowe  dla  Zamawiającego,  w  sposób  i  zakresie   określonym  w  umowie  na  roboty 
budowlane.
12. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru:
a)  roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające,
b)  odbiór częściowy oraz sprawdzanie postępu robót w tym prób i odbiorów technicznych 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
13.  W zakresie odbioru końcowego inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do: 
a)  powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego i  uczestniczenia w 
komisji odbioru,
b)  przekazania Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót kompletu atestów, 
certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z  pomiarów i prób wykonywanych 
w trakcie trwania robót, a także wyprowadzonego i zakończonego dziennika budowy, 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
c) uzyskanie pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, w 
zakresie  wymaganym przez  obowiązujące przepisy oraz  wszelkich innych dokumentów i 
oświadczeń  wraz z  uzyskaniem przez  Wykonawcę  w imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 6

 1. Na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane 
Wykonawca robót budowlanych ma termin 30 dni od dnia podpisania umowy  (bieg terminu 
rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania umowy).
2. Dostawa urządzeń wyposażenia kotłowni i systemu kominowego do 31.12.2014 r.
3. Wykonanie robót budowlano - montażowych w ciągu 15 dni od dnia uzyskania ostatecznej 
decyzji  pozwolenie na  budowę  (15 dni  liczonych od dnia następnego po dniu uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę). 
4. Wykonawca zapewni 36-miesiaczny okres gwarancji na wykonane roboty odpowiednio do 
okresu  gwarancji  udzielonej  przez  producentów  urządzeń,  liczone  od  daty  odbioru 
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końcowego robót oraz zobowiąże się do wykonywania  na koszt własny bieżącej konserwacji 
oraz przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami bądź  wymaganiami ich producentów, 
przeglądów  wynikających  z  opracowanej  na  własny  koszt  przez  Wykonawcę  instrukcji 
eksploatacji wraz z usuwaniem usterek i dokonywaniem napraw w okresie gwarancji.  Bieg 
terminu  rozpoczyna  się  od  dnia  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  i  podpisania 
protokołu odbioru końcowego z adnotacją  „bez uwag”.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót budowlanych z powodu:
5.1.  wstrzymania robót przez uprawnione organy,
5.2.  innych opóźnień wynikających z przestojów i opóźnień związanych z procesem   
          budowlanym bądź trudnych warunków atmosferycznych, takich jak długotrwałe, 
          intensywne opady, długotrwałe i bardzo niskie temperatury,
5.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej),
5.4. skrócenia terminu realizacji gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy 
          możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§ 7

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę brutto ……….
…zł (słownie:  ……………………………………..zł).  Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza,  że 
wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  niezbędne do realizacji  zamówienia wynikające 
wprost z przedmiarów oraz dokumentacji technicznej, jak również  inne koszty w nich nie 
ujęte,  a  bez których nie można wykonać  zamówienia. Wykonawca przewidział  wszystkie 
okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia.  Wynagrodzenie  Wykonawcy nie 
może ulec zwiększeniu, jego wypłata następować będzie etapami po realizacji elementów 
zamówienia, w tym:

1.1.  za  wykonanie  dokumentacji  projektowej  z  uzyskaniem pozwolenia  na  budowę wraz 
z przeniesieniem  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkich  praw  autorskich na  kwotę   brutto: 
……………………zł  (słownie:.................................................………………………….……zł)
wartość netto:   ………………zł
(słownie:..........................................………………………………………………….…….……zł), 
podatek VAT:…………………zł
słownie:..................................................................................................................................zł

1.2.  za dostawę urządzeń wyposażenia  kotłowni i systemu kominowego na kwotę  brutto: 
……………………zł  (słownie:.................................................………………………….……zł)
wartość netto:   ………………zł
(słownie:..........................................………………………………………………….…….……zł), 
podatek VAT:…………………zł
słownie:..................................................................................................................................zł

1.3.  za wykonanie robót budowlano –montażowych z zapewnieniem obsługi gwarancyjnej 
na kwotę brutto:  
……………………zł  (słownie:.................................................………………………….……zł)
wartość netto:   ………………zł
(słownie:..........................................………………………………………………….…….……zł), 
podatek VAT:…………………zł
słownie:..................................................................................................................................zł

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturach VAT w  ciągu 7 dni  licząc od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych faktur 
VAT - za elementy okre ślone w § 7 ustęp 1.1 i 1.2., na podstawie protokołów przekazania 
tych elementów,  a w  ciągu 14 dni  licząc od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej 
faktury  VAT -  za  element  okre ślony  w  §  7  ustęp  1.3.  na  podstawie  protokołu  odbioru 
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końcowego  robót  budowlanych,  objętych  zamówieniem   podpisanego  przez  wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego z adnotacją „bez uwag”.

3.  Wykonawca  wystawi  faktury  na  następującego  płatnika: Środowiskowy  Dom 
Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21 , 19-500 Gołdap, NIP 847-161-
32-32

ODBIÓR PRAC
§ 8

Przekazanie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  i  obejmować 
będzie:

1)  kompletną dokumentację projektową sporządzoną wg. zakresu opisanego w § 3 ustęp 3 
wraz z pozwoleniem  na roboty budowlane - w terminie  30 dni od dnia podpisania umowy 
wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
i   kosztorysem  (ofertowym)  oraz jednoczesnym  przeniesiem  na  Zamawiającego   praw 
autorskich wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2)  protokólarny wykaz dostarczonych do obiektu urządzeń wyposażenia kotłowni i systemu 
kominowego – do 31 grudnia 2014r.;
3)  komplet  dokumentacji  powykonawczej,  zawierającej:  Projekt  wykonawczy łącznie  z 
protokołami  odbiorów  branżowych,  wyprowadzonego  i  zakończonego  dziennika  budowy, 
świadectwami  dopuszczenia,  atestami,  uzyskaniem  pozytywnych  decyzji  właściwych 
instytucji po zakończeniu budowy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz 
wszelkich innych dokumentów i oświadczeń wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu 
i  na  rzecz  Zamawiającego  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  a  także informacją  o 
udzielonej  gwarancji -  z chwilą   odbioru  końcowego  robót  budowlano  –  montażowych 
przedmiotowej inwestycji. 

KARY UMOWNE
§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1.  15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7  ust. 1. za odstąpienie od umowy z   
        przyczyn zależnych od Wykonawcy; 
1.2. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.1. - z tytułu niedotrzymania terminu 
       wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
       zwłoki,
1.3. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.2. - z tytułu niedotrzymania terminu 
       wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 6 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień 
       zwłoki,
1.4. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.3. - z tytułu niedotrzymania terminu 
       określonego w § 6 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
1.5. 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.3. - z tytułu nie usunięcia usterek 
       w wyznaczonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2.  Zamawiający  może  dokonać  potrącenia  należnej  mu  kary  umownej  od  Wykonawcy 
z wynagrodzenia określonego w § 7  bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 -  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
5.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów.
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego całkowity koszt łącznie z 
karami umownymi, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
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ZMIANY ZAPISÓW UMOWY
§ 10

a.1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu
zakończenia gdy zaistnieją po stronie Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności opisane w § 
6 ustęp 5.
2.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  zmian,  w  przypadku  gdy  konieczność  ich 
wprowadzenia  będzie  następstwem  zmian  wytycznych  Instytucji  Finansującej  lub  gdy 
wprowadzone zostaną  zmiany w umowie między Zamawiającym a Instytucją  Finansującą 
czyli zmiany w finansowaniu i realizacji projektu.
3. Wprowadzenie zmian wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Przedstawicielami obu stron podczas realizacji zamówienia są: 
Po stronie Zamawiającego:
………………………………………………………………………
Po stronie Wykonawcy:
..……………………………………………....................................
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawa prawo zamówień publicznych.
3. Sprawy  sporne  wynikłe  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  w 
pierwszej  kolejności  polubownie,  a  następnie  w  sądzie  właściwym  dla  siedziby 
Zamawiającego.
4. Umowa  została  sporządzona  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  trzy  dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

                                                                                                                  ________________________ 
________________________
          WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy,                                                                                                                  
2. Zaproszenie do składania ofert.
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