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Umowa o prace projektowe i roboty budowlane   
zawarta w Ustrzykach Dolnych ___ 2021 roku pomiędzy 

 
 
PAMO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Ustrzykach 
Dolnych (38-700) przy ulicy Kolejowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000534176, której akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział 
Gospodarczy KRS, NIP: 6891169458, REGON: 370999847, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez komplementariusza - PAMO Sp. z o.o. (KRS: 0000531337), w imieniu której działa 
Anna Pałys – Wiceprezes Zarządu 
a 
___, zwaną dalej Wykonawcą  

 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadani pod nazwą: „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z 
o.o. Sp. k. część …….”. Przedmiot umowy obejmuje:  
1. wykonanie i uzgodnienie projektu wykonania instalacji fotowoltaicznej (2 egzemplarze w wersji 

tradycyjnej papierowej w formacie A4) w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (…), dotyczących (…) 
bezpieczeństwa pożarowego uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, powiadomienie miejscowej Straży Pożarnej o uruchomieniu instalacji  

2. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w następującym asortymencie dla pojedynczej instalacji:  
Moduły polikrystaliczne  szt. 72 
Konstrukcja wsporcza  kpl 21 
Falownik                          szt. 1 
Okablowanie DC               mb 500 
Rozdzielnia DC               szt, 1 
Rozdzielnia AC               szt. 1 
Instalacja uziemiająca  szt. 1 
Okablowanie AC              kpl 1 
Koszt montażu             kwp 21 
Koszt wykonania inst. Elektr. kpl 1 
Monitoring produkcji  kpl 1 

3. pomiary kontrolne, próby wydajności instalacji, oraz uruchomienie i regulacja instalacji; 
4. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi 

wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi 
(zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz sporządzenie 
protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o 
dokonanym szkoleniu; Szkolenie winno odbyć się na terenie obiektu Zamawiającego, w dni 
powszednie, w godzinach 8:00 ÷ 14:00. 

5. przygotowanie zawiadomienia  o wykonanej instalacji  do  Państwowej Straży Pożarnej;  
6. wyłącznik przeciwpożarowy; 
7. sprawdzenie poprawności pracy systemu fotowoltaicznego; 
8. wpięcie instalacji w istniejący system energetyczny w obiektach funkcjonalnych i uruchomienie 

techniczne; 
9. wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej –zawierającej w szczególności: 

• miejsce i datę instalacji , informacje zamieszczone w projekcie wykonawczym; 
• karty katalogowe, atesty, deklaracje podzespołów  
• procedurę weryfikacji poprawności działania systemu, 
• procedurę postępowania w przypadku awarii, 
• plan przeglądów wraz z datą następnego przeglądu, 



2 

 

• instrukcję eksploatacji i konserwacji systemu, 
• raporty  z  badań  i  pomiarów  przeprowadzonych  zgodnie  z  wymaganiami  w tym: 

10. badanie ciągłości uziemień i ekwipotencjalnych połączeń wyrównawczych, 
test polaryzacji obwodów DC, 
badanie napięcia obwodu otwartego VOC, 
badanie natężenia prądu obwodu zwartego ISC, 
badanie rezystancji izolacji obwodów DC, 
badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowoltaicznych, 
badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych, puszek 
przyłączeniowych itp.  

11.  wykonanie pomiaru wytwarzanej energii elektrycznej; 
12.  wykonanie prac pomocniczych budowlanych obejmujących m.in.: przebicia, wykonanie 

niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, zamurowanie otworów 
montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  wykonanie  przepustów w  miejscach  przejść  
instalacyjnych tras  kablowych  przez  ściany,  dach  lub  inne przeszkody przez przegrody 
budowlane, uszczelnienie przepustów w tym zachowanie stref pożarowych,  wykonanie  prac  
porządkowych  (np.  malowanie,  tynkowanie)  mających  na  celu doprowadzenie obiektu do stanu 
pierwotnego; 

13.  podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji w imieniu 
użytkownika do sieci dystrybucyjnej, na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu oraz 
dostarczenie do Zamawiającego wykazu instalacji zgłoszonych,   potwierdzonych brakiem uwag ze 
strony  operatora sieci dystrybucyjnej. 

14.  opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji;  
15.  zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; w okresie gwarancji Zamawiający wymaga 

prowadzenia nieodpłatnego serwisu przez Wykonawcę. W zakresie prowadzenia nieodpłatnego 
serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą 
niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego, czas reakcji serwisu 
gwarancyjnego: do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Poprzez „reakcje serwisu” należy 
rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na którym zainstalowano 
mikroinstalację  i usunięcie awarii musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
zgłoszenia awarii. 

16. Szczegółowy zakres prac, materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy  
określa zapytanie ofertowe, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanej dalej 
Umową.  

17. Jeżeli w załączniku nr 1, o którym mowa w ust. 2. nie zostały ujęte wszystkie prace, dostawy usługi  
niezbędne do wykonania Instalacji i jej prawidłowej i pełnej eksploatacji, przyjmuje się,                            
że Wykonawca jest zobowiązany wykonać - na warunkach określonych w Umowie, w tym za 
wynagrodzenie wskazane w § 6. ust. 1. - wszystkie prace, dostawy, usługi niezbędne do wykonania 
Instalacji, również te nie ujęte w załączniku nr 1,  

18. Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną Przedmiotu Umowy. 
19. Po zakończeniu budowy Instalacji, Wykonawcy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

kompletną i niewadliwą dokumentację powykonawczą. 
 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał finansowy, kadrowy i techniczny gwarantujący należyte 

wykonanie Umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje o warunkach wykonywania 

Przedmiotu Umowy i gwarantuje, iż Przedmiot Umowy wykona w terminie wskazanym w Umowie               
i za wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 6. ust. 1.  

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia terenu, na którym ma być zamontowana instalacja              
i zapewnia, że istnieją warunki pozwalające na wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy 
zgodnie z treścią Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt materiałów i urządzeń niezbędnych             
do wykonania Przedmiotu Umowy;  Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny 
koszt zaplecza socjalnego dla swoich pracowników i innych osób wykonujących roboty budowlane. 
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5. Materiały użyte do wykonania Instalacji powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, itp., zgodnie z prawem budowlanym i Polskimi Normami, jak również spełniać wszystkie 
wymogi określone w dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca jest przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie 
obowiązujących przepisów, w tym z zakresu prawa budowlanego, BHP i przeciwpożarowych. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a szczególności do: 
1) wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy w sposób gwarantujący poprawne 

funkcjonowanie Instalacji,  
2) wykonania prac budowlano – montażowych zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wymaganiami określonymi w przepisach i w obowiązujących normach                             
oraz pod kierownictwem osób posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie 
kwalifikacje, 

3) w czasie realizacji robót usuwania odpadów własnym staraniem i na własny koszt, 
4) po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym uporządkowania placu budowy, 
5) posiadania w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji ubezpieczenia                 

od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej obejmującej Przedmiot Umowy,                   
z sumą ubezpieczeniową nie niższą od wynagrodzenia określonego w § 6. ust. 1.;     kopie polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w ciągu 7 (siedmiu) dni od zawarcia Umowy;  w przypadku,                               
gdy Wykonawca przedłuży (lub uzyska nową) polisę na kolejny okres ubezpieczenia OC                   
albo dokona zapłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej, polisę i dowód zapłaty składki przekaże 
Zamawiającemu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ich uzyskania, 

6) usuwania na bieżąco zanieczyszczeń dróg dojazdowych do frontu robót powstałych w związku                         
z realizacją robót, dostaw i usług oraz pokrywanie wszelkich opłat, roszczeń, kar i grzywien 
będących konsekwencją naruszenia tego obowiązku,  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników, współpracowników, 
podwykonawców, dostawców i innych osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz za skutki wypadków, do których 
dojdzie w wyniku lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty robót w okresie od przekazania frontu robót               
do podpisania protokołu odbioru końcowego robót (Przedmiotu Umowy). 

 
§ 4. 

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Ustala się następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) rozpoczęcie wykonywania prac stanowiących Przedmiot Umowy – w dniu zawarcia Umowy, 
2) zakończenie wykonywania prac stanowiących Przedmiot Umowy i dokonanie odbioru 

Przedmiotu Umowy – do 18 marca 2022 roku; przedmiotem odbioru są prace i czynności 
wskazane w § 1. ust. 1.  

2. Odbiór Przedmiotu Umowy uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy.   

3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w Umowie zostaną wydłużone w następujących 
przypadkach: 
a) w przypadku wystąpienia okoliczności zależnych wyłącznie od Zamawiającego – o okres ich 

trwania, 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających - rozsądnie sytuację oceniając - 

prowadzenie robót budowlanych – o okres ich trwania, 
c) zaistnienia siły wyższej (zdarzenia nieznanego w chwili zawierania Umowy, którego Strony              

przy zachowaniu profesjonalnej staranności nie mogły przewidzieć, znajdującego się poza ich 
kontrolą, uniemożliwiającego realizację Umowy; dla usunięcia wątpliwości, siłą wyższą nie są 
strajki pracowników stron, problemy z nabyciem czy z dostawami materiałów potrzebnych                    
do wykonania umowy) – o okres jej trwania;  warunkiem powołania się na siłę wyższą                            
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jest poinformowanie drugiej Strony o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą                      
w terminie 7 (trzech) dni roboczych od uzyskania informacji o ich wystąpieniu,  

 
§ 5. 

Wykonywanie robót; podwykonawcy. 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy własnymi siłami, to jest bez korzystania                  

z podwykonawców.   Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody                            
na podwykonawstwo, zastosowanie mają ust. 2 – 6, przy czym Zamawiający może nie wyrazić zgody 
na jakiekolwiek podwykonawstwo i jest to wiążące dla Wykonawcy oraz nie może mieć wpływu                    
na wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych.   

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie 

podwykonawcy wykonywania całości lub części robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
Umowy, jak również na zmiany tego zlecenia (w tym treści umowy).  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, że projekty umów (oraz projekty zmian umów) 
przedkładanych do zatwierdzenia będą kompletne, w szczególności, że podany w nich będzie zakres 
robót zlecanych podwykonawcy, kwota przysługującego mu wynagrodzenia, terminy jego zapłaty, 
terminy wykonywania robót;  zgoda Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy lub na zmianę 
tego zlecenia (w tym treści umowy) obejmuje tylko zobowiązania wskazane w projekcie umowy 
(zmiany umowy) przedłożonym przez Wykonawcę.  

5. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże w ciągu  3 
(trzech) dni roboczych od daty otrzymania takiego żądania, pisemne oświadczenie o ilości 
zatrudnionych podwykonawców (lub o ich braku) oraz pisemne oświadczenie wszystkich 
podwykonawców o wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec nich  
z tytułu wykonywania robót stanowiących Przedmiot Umowy; oświadczenia takie Wykonawca                  
jest zobowiązany składać bez wezwania z fakturami, jako konieczny element wymagalności 
zobowiązania Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  Jeżeli z oświadczenia 
podwykonawcy wynikać będą nieuregulowane zobowiązania Wykonawcy, Zamawiający może 
przekazać podwykonawcy należną Wykonawcy część wynagrodzenia równą zobowiązaniu 
wskazanemu w oświadczeniu podwykonawcy, która w przekazanej podwykonawcy kwocie 
pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. W przypadku sporu pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą w zakresie wynagrodzenia dla podwykonawcy, Zamawiający 
powstrzyma się z wypłatą części wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy równej spornej kwocie, 
do czasu rozstrzygnięcia o zasadności podnoszonych w tej sprawie zarzutów. Warunkiem zapłaty 
ostatniej części wynagrodzenia, o której mowa w § 6. ust. 1. jest uprzednie zapłacenie                          
przez Wykonawcę całego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, również niewymagalnego.  

6. Postanowienia zawarte w Umowie dotyczące podwykonawcy stosuje się odpowiednio do dalszego 
podwykonawcy. 

 
§ 6. 

Wynagrodzenie i sposób jego zapłaty 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie                 

w wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy wybranej przez Zamawiającego - w wysokości ___ zł, 
___ gr (___ złotych, ___ groszy) brutto (z VAT). 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w następujących częściach:  
a) ___ (___ tysięcy) złotych brutto (z VAT) zostanie zapłacone w terminie ___ (___) dni od 

wykonania ___, 
b) ___ (___ tysięcy) złotych brutto (z VAT) zostanie zapłacone w terminie ___ (___) dni                                 

po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i otrzymaniu faktury VAT od 
Wykonawcy, 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1. jest niezmienne przez cały okres trwania Umowy             
i zostało skalkulowane przy uwzględnieniu wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie ma prawa do domagania się jego podwyższenia. 

4. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej. 
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§ 7. 
Odbiory 

1. Po wykonaniu projektu Instalacji Wykonawca zgłosi go do odbioru Zamawiającemu.  Projekt uważa 
się za odebrany, jeżeli Zamawiający nie zgłosi do niego uwag w terminie 7 (siedmiu) dni                             
od jego otrzymania (lub od otrzymania poprawionego projektu, w przypadku, gdy dokonano w nim 
zmian, w szczególności wskutek uwag Zamawiającego. Odebrany przez Zamawiającego projekt może 
stanowić podstawę do wykonania prac montażowych. Odbiór nie pozbawia Zamawiającego prawa  
do kwestionowania poprawności projektu w toku wykonywania Umowy, jeżeli projekt zawiera wady 
wpływające na wykonanie elementów instalacji i wykonanie prac montażowych. Odbiór jest 
potwierdzony przez podpisanie protokołu odbioru. 

2. Po wykonaniu wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy, Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  Warunkami dokonania 
odbioru końcowego są: 
a) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową,  
b) przekazanie dokumentacji powykonawczej z operatami geodezyjnymi, jeśli są wymagane – 

najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości Instalacji do odbioru końcowego, 
c) przekazanie atestów, świadectw jakości, dokumentów gwarancji, DTR, i innych dokumentów 

wymaganych przez obowiązujące przepisy lub Umowę – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości 
Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, 

d) uprzątnięcie przed dniem odbioru końcowego terenu, na którym były prowadzone prace                        
i terenów zajętych na potrzeby prac oraz innych terenów (w tym dróg) zanieczyszczonych                    
w wyniku prowadzenia prac, 

e) wykonania pozostałych prac i czynności wskazanych w § 1. ust. 1. 
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które można usunąć, Zamawiający 

może: 
a) odmówić odebrania Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad i zgłoszenia ponownie 

gotowości do odbioru, 
b) odebrać Przedmiot Umowy, wyznaczając termin usunięcia wad.     

4. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dających się usunąć, Zamawiający może: 
a) odmówić odebrania Przedmiotu Umowy i żądać ponownego jego wykonania - w przypadku 

wad uniemożliwiających lub utrudniających eksploatację Przedmiotu Umowy lub jej części 
zgodnie z jej przeznaczeniem, 

b) odstąpić od Umowy - w przypadku wad uniemożliwiających lub utrudniających eksploatację 
Przedmiotu Umowy lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) odebrać Przedmiot Umowy, obniżając wynagrodzenie w stosunku, w jakim wartość 
Przedmiotu Umowy bez wad pozostaje do jego wartości z uwzględnieniem wad – w 
przypadku wad innych niż wskazane w punktach a) i b). 

 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§ 8. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot Umowy na następujące 

okresy: 
1) dla modułów fotowoltaicznych – 10 (dziesięć) lat przy zagwarantowaniu wydajności                           

na poziomie, co najmniej 80% (osiemdziesięciu procent) mocy znamionowej, po 25 latach pracy 
instalacji; 

2) dla inwertera - 10 (dziesięć) lat, 
3) dla prac projektowych – 5 (pięć) lat, 
4) dla całości wykonanej instalacji - ……… (…….) lat. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że w okresie rękojmi i gwarancji Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona 
całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna, będzie wolny od wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady bez względu na trudności i koszty z tym związane. 
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5. Wykonawca zapewnienia serwis w okresie gwarancji i rękojmi oraz po upływie tych okresów; serwis 
obejmuje wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych 
jej elementów 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio 
do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją nie można było z Przedmiotu Umowy (jego części) 
prawidłowo korzystać. 

7. Roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie 
terminu rękojmi (gwarancji), jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istniejące wady w okresie rękojmi 
(gwarancji). 

8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Zamawiającego.  
9. Jeżeli w ramach wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, dwukrotnie nieskutecznie naprawiano 

ten sam element, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub do obniżenia 
ceny proporcjonalnie do obniżenia wartości Przedmiotu Umowy wskutek istnienia wad lub do 
zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

    
§ 9. 

1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę               
na piśmie lub mailem. Wykonawca zapewnia przystąpienie do napraw gwarancyjnych w ciągu 3 
(trzech) dni od daty wpłynięcia powiadomienia o wadzie, a jeżeli wady utrudniają korzystanie                     
z farmy lub jej części albo stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub zagrożenie dla mienia, 
Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 12 (dwunastu) godzin, przy czym jeżeli tego wymagają 
okoliczności Zamawiający do czasu przybycia Wykonawcy może podjąć czynności w celu usunięcia 
utrudnień w korzystaniu z farmy i usunięcia zagrożenia dla ludzi i mienia (bez utraty uprawnień                     
z gwarancji lub rękojmi).      

2. Wady wynikłe w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego odpowiednim do rodzaju oraz technicznych możliwości ich usunięcia. 

3. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 
wskazanym w ust. 1. lub przekraczającego 3 dni opóźnienia w wykonywaniu napraw w stosunku               
do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia osoby 
trzeciej w celu wykonania tych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu na dostosowanie swojego postępowania do obowiązków z tytułu gwarancji. 
Zatrudnienie takiego podmiotu trzeciego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

4. Postanowienia ust. 1-3. stosuje się odpowiednio do rękojmi. 
 

Odpowiedzialność Stron 
§ 10. 

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z Umową,                
a także będzie opóźniał się z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części,  
Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć odpowiedni termin                              
do przywrócenia należytego wykonywania Umowy, nie dłuższy niż 7 (siedem) dni.                                     
Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonywanie prac będących Przedmiotem Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy                      
w zakresie przez siebie określonym.  

2. W każdym wypadku, kiedy Wykonawca będzie opóźniał się przez okres ponad 3 (trzech) dni                        
z usunięciem wad wykonywanych robót, Zamawiający będzie miał prawo powierzyć usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
§ 11. 

1. Zamawiający, poza przypadkami, o których mowa w Kodeksie Cywilnym oraz w innych 
postanowieniach Umowy, może odstąpić od Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni                              
od uzyskaniu informacji o wystąpieniu poniższych okoliczności: 
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a) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania Przedmiotu Umowy (którejkolwiek jego 
części, w tym prac projektowych i robót budowlanych) niezgodnie z Umową lub obowiązującymi 
przepisami i nieprzywrócenia należytego wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie                         
7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

b) opóźnienia w przekazaniu Zamawiającego kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu zapłaty 
składki w stosunku do terminów wskazanych w § 3. ust. 1. pkt 5) i nieprzekazania tych 
dokumentów Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania                                   
od Zamawiającego, 

c) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy lub usuwaniem wad 
przez okres, co najmniej 5 (pięciu) dni, 

d) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny wykonywani prac na okres dłuższy niż 7 
(siedem) dni, 

e) narusza postanowienia Umowy i nie przywraca należytego jej wykonywania w terminie                         
7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

f) zleca wykonywanie jakiejkolwiek części robót podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), 

g) przenosi uprawnienia umowne, w tym wierzytelności, na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej 
zgody Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), 

h) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - w tym przypadku 
odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od uzyskania wiadomości                 
o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prace wykonane 
do dnia odstąpienia.      

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w części jeszcze niewykonanej lub w całości, zgodnie ze 
złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu 

której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
c) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy 

urządzenia i materiały oraz wszelkie mienie należące do niego lub do osób trzecich, którymi 
posługiwał się przy wykonywaniu Umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy – bez względu na Stronę, która odstąpiła oraz przyczyny 
odstąpienia - w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych            
przez Zamawiającego do dnia odstąpienia Zamawiającemu przysługują zwłaszcza uprawnienia z tytułu 
rękojmi i gwarancji, co do tych robót. 

 
§ 12. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 4. ust. 1. pkt 2), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ( pół 
procenta) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6. ust. 1. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi 
i gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % (pół procenta) wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 6. ust. 1. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % (dziesięciu procent) 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6. ust. 1. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn  zawinionych 
przez Zamawiającego w wysokości 10 % (dziesięciu procent) wynagrodzenia brutto wskazanego                            
w § 6. ust. 1. 

4. Jeżeli zastrzeżone w Umowie kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody, każdej Stronie 
przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną do pełnej 
wysokości poniesionej szkody. 
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§ 13. 

Prawa autorskie do projektu i pozostałej dokumentacji  
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego projektu wykonawczego (dalej projekt), o którym mowa                

w § 1. ust. 1. pkt 1), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego 
projektu i załączników do niego, w szczególności, na następujących polach eksploatacji:     
a) w zakresie utrwalania, rozpowszechniania oraz zwielokrotnienia projektu – wytwarzanie każdą 

możliwą techniką,  
b) prawa do rozpowszechniania projektu, zarówno w formie materialnych nośników,                                 

jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy komunikowanie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą sieci Internet, 

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami projektu przez wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników 
projektu, jak i jego cyfrowej postaci.  

2. Z chwilą odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie               
przez Zamawiającego prawa zależnego do projektu, jak również do zezwalania na wykonywanie tego 
prawa przez osoby trzecie;  Zamawiający jest w szczególności uprawniony do dokonywania zmian              
w projekcie bez konieczności uzyskiwania na te zmiany zgody Wykonawcy.      

3. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej bez względu na okoliczności rozwiązania 
lub odstąpienia od Umowy oraz podmiot za to odpowiedzialny, autorskie prawa majątkowe, a także 
zezwolenia i upoważnienia, w pełnym zakresie wskazanym w Umowie, przechodzą na rzecz 
Zamawiającego w zakresie części projektu, który zostały przekazany włącznie  do dnia rozwiązania 
lub odstąpienia od umowy; nadto Zamawiający jest w takiej sytuacji uprawniony do dokonania zmian 
w projekcie, w celu jego dokończenia.  

4. Wykonawca zapewnia, że uzyska od twórcy projektu stosowne prawa i upoważnienia w pełnym 
zakresie określonym w Umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego                   
za udzielenie przez twórcę projektu upoważnień i praw umożliwiających korzystanie                              
przez Zamawiającego z praw autorskich w zakresie określonym w Umowie;  nieuzyskanie                          
dla Zamawiającego tych praw i upoważnień skutkować będzie pełną odpowiedzialnością 
odszkodowawczą Wykonawcy wobec Zamawiającego.       

5. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych twórców projektu, 
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie. 

6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu, Wykonawca upoważnia również 
Zamawiającego i jego następców prawnych do wykonywania w imieniu twórców projektu autorskich 
praw osobistych do niego, w szczególności bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.  

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiający nabywa prawo 
własności dostarczonych mu przez Wykonawcę egzemplarzy projektu (oryginału, kopii, negatywu), 
bez względu na technikę utrwalenia i nośnik, na którym nastąpiło ich utrwalenie. 

8. Przejście praw, o których mowa w ust. 1., 2., 3., 6., 7. następuje z chwilą wystąpienia okoliczności 
wskazanych w tych ustępach, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony;  
jeśli jednak okaże się, że takie dodatkowe oświadczenie będzie wymagane do zapewnienia przejścia 
praw na Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do jego złożenia w terminie  14 (czternastu) 
dni od daty otrzymania żądania od Zamawiającego.    

9. Postanowienia ust. 1 - 8 stosuje się także do projektów wykonawczych i innych dokumentów 
sporządzonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.  
 

§ 14. 
Komunikacja Stron 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub polecenia przekazywane Wykonawcy przez Zamawiają-
cego, a także wszelkie oświadczenia i zawiadomienia przekazywane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, będą doręczane albo osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, albo przesyłane 
pocztą na aktualne adresy stron albo na następujące adresy poczty elektronicznej: dla Zamawiającego: 
__, dla Wykonawcy: __. 
O zmianie adresów Strony powinny się informować najpóźniej na 7 (siedmiu) dni przed ich zmianą; 
w razie naruszenia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy ujawniony przez 
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Stronę adres uważa się za doręczoną z dniem pierwszego awizowania przesyłki pocztowej                           
lub z dniem wysłania faksu lub maila. 

2. Zmiana adresów do doręczeń pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. 

 
§ 15. 

Ochrona danych osobowych  
1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych przekazywanych sobie nawzajem przez Strony. 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę jest Zamawiający,                            
a administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiającego jest Wykonawca. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z zawartą umową.  
3. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń, które będą wynikać z zawartej Umowy. 
4. Osoba, której dane będą przetwarzane lub przechowywane ma prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również  przenoszenia 
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
terminie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
6. Każda Strona poinformuje osoby, których dane będzie przekazywać w związku z wykonywaniem 

Umowy, o celu w jakim przekazywane są dane oraz przekaże im informacje wskazane w tym 
paragrafie.    

 
§ 16. 

Postanowienia końcowe 
1. W każdym przypadku, o którym mowa o tym w Umowie, do zlecenia zastępczego (przez osoby 

trzecie w miejsce Wykonawcy) wykonania robót czy usunięciu wad nie jest wymagane uzyskanie 
upoważnienia sądu.   

2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 
3. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu na podstawie Umowy                    

lub z niej wynikających pod warunkiem zawieszającym uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 
taki przelew. 

4. Spory wynikające z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Strony 
inicjującej postępowanie. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden                   
dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
  Zamawiający      Wykonawca 


