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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
z dnia 21.04.2021 

 
 
 

Umowa  - projekt 
 
zawarta w dniu …………………………….w Kaliszu pomiędzy: 
 
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego, z siedzibą w Kaliszu ul. 
Górnośląska 66a, NIP 618-10-34-252 reprezentowanym przez: 
 
Piotra Bigora    -   Dyrektor 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a: 
 
 
 
zwaną dalej Wykonawcą. 

 
Preambuła 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta 
umowa o następującej treści :  

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:  „Wymiana 
Węzła Cieplnego wraz z niezbędnymi pracami remontowymi” zgodnie z zapytaniem 
ofertowym z dnia 21.04.2021 wraz z załącznikami oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy 
z dnia …………… . 

2.  Na przedmiot umowy składa się: 
1) Wykonanie projektu wymiany węzła cieplnego wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz  
 uzyskanie wymaganych akceptacji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 
2)  demontaż istniejącego węzła cieplnego. 
3) montaż nowego węzła cieplnego wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz podłączenie 
 do sieci i uruchomienie. 
4) uzyskanie niezbędnych odbiorów w/w węzła.  
5) wykonanie niezbędnych prac instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, 
 dostosowanie jej do  wymagań pomieszczenia węzła. 
6)  wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej. 
7) wykonanie niezbędnych prac remontowych pomieszczenia węzła, a w szczególności: 
 obróbka  drzwi wejściowych do pomieszczenia, uzupełnienie terakoty,  uzupełnienie 
 ubytków na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z opisem zawartym w 
niniejszej umowie oraz zgodnie z: 
1) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych 
2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzględnia w 
kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy 
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międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 
europejskie organy normalizacyjne. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) prowadzenia prac w sposób najmniej uciążliwy dla prowadzonej na terenie obiektu 

działalności; 
2) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania, 
3) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów 

świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych w 
obowiązujących przepisach, o ile mają one zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.; 

4) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunków BHP i P.POŻ. 
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i P.POŻ oraz wyposażonych w 
odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia Wykonawcy, w dniach 
roboczych, godzin wykonywania robót szczególnie uciążliwych związanych z dużą emisją 
hałasu. 

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych. 
6. Zakres świadczonych przez Wykonawcę usług jest taki, jak określono go w niniejszej 

umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są 
potrzebne do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele. 

 
§ 3 

1. Rozpoczęcie prac określonych w § 1 umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
2. Zakończenie prac nastąpi do 90 dni od podpisania umowy. 
3. Za dzień zakończenia wykonywania prac, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Strony 

ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego złożonego 
na piśmie z zastrzeżeniem § 6 ust. 5. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren prac. 
2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego 

wskazanym w każdym czasie wstęp na teren prac, przeprowadzenie kontroli 
realizowanych prac, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych prac. 

3. W czasie trwania prac Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w należytym stanie, a w 
szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie zbędne materiały, odpady i 
śmieci. 

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do 
stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za 
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na 
koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z przeprowadzonych 
rozbiórek, w których winny znaleźć się zapisy odnośnie sposobu zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek. 

7. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy protokolarnie przekazać 
Zamawiającemu. 

 
§ 5 
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Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 6 

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
końcowego. 

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.  
3. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
4. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i 

usterek, których rodzaj pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni 
roboczych od dnia przystąpienia do odbioru. 

5. W przypadku wykazania wad i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. 
terminie, Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych. 

6. Zakończenie odbioru robót zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu 
odbioru prac.  

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą. 
 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …………………..PLN 
(słownie ……………………..) plus należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej. 

3. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Wykonawca może wystąpić do 
sądu o podwyższenie ryczałtu lub o rozwiązanie niniejszej umowy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się 
fakturą końcową.  

5. Faktura końcowa zostanie uregulowana po podpisaniu końcowego protokołu odbioru 
prac, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy. 

6. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia. Za 
dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane 
przez Zamawiającego płatności. 

 
§ 8 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom 
obowiązują poniższe zasady. 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub 

zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z 
umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z 
niniejszą umową lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez 
podwykonawców. 

4) Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, 
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5) Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej. 
6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, na wykonany przedmiot zamówienia udziela  
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …………………….. 

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru 
prac, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez 
Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie 
przez Zamawiającego. 

4. Przegląd przed upływem okresu gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z 
udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Dopuszcza się dokonanie odbioru 
bez udziału Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego w razie 
stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych awarii lub wad w wykonanym 
przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 60 
dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, 
Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę albo obniżyć wynagrodzenie. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w § 9 ust. 1 umowy. 

 
§ 11 

1. Za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7% wartości 
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, lub w 
okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii. 

3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej nie może przekroczyć 
80% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

 
§ 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 13 
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Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią 
swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% 
wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
 

§ 14 

1. W razie zaistnienia 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, warunkami określonymi prawem, 
2) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy, 
3) dokonania zajęcia majątku firmy Wykonawcy, 
4) stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia z materiałów odmiennych 

niż wymagane lub niedopuszczonych do obrotu materiałów. 
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, 

uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 
1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych robót ich 
wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane roboty, 
a kosztami wadliwie wykonanych robót obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego 
odstąpiono od umowy.  

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  
 

 
.................................................      ........................................... 
 (Zamawiający)                  (Wykonawca) 


