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UMOWA
o roboty budowlane
zawarta w Rzeszowie w dniu …………………………………., pomiędzy:
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W RZESZOWIE, z
siedzibą przy ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130267007, REGON: 690021625,
reprezentowaną przez:
Janusza Filarowskiego – Prezesa Zarządu
Witolda Haspel - Skarbnika
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
reprezentowanym przez …………………………
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej łącznie Stronami
o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót
budowlanych, na potrzeby i w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja
energetyczna budynku PTTK w Rzeszowie” realizowanego w ramach programu
priorytetowego nr 3.1.2 Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
a) wymianę okien,
b) wykonanie instalacji c.o. z węzłem cieplnym oraz wykonanie instalacji c.w.u. z
powietrzną pompą ciepła.
3.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych
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do prawidłowego wykonania robót ujętych w projekcie budowlanym oraz
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym również wykonanie
wszelkich
prac
związanych
z
wymogami
BHP,
organizacją
i realizacją umowy bez zakłóceń oraz uprzątnięciem placu budowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, dokonał wizji
placu budowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń co do ich zupełności
i prawidłowości oraz potwierdza, że uwzględnił wymienione czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód do pełnego, terminowego wykonania
niniejszej umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały
dostarczone przez Wykonawcę musza odpowiadać wymogom dla wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały powinny
odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
§2.
Termin wykonania
1. Strony ustalają termin wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 1 do
dnia 31.08.2021 roku.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
niniejszej umowy.
3. Za datę zakończenia robót uważa się datę rozpoczęcia odbioru końcowego,
z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub z powodu wad przedmiotu umowy. W takim przypadku
terminem zakończenia robót będzie data podpisania przez obie strony protokołu
odbioru robót po ustaniu przyczyn przerwy w czynnościach związanych
z odbiorem robót.
§ 3.
Przedstawiciele stron

1.

Przedstawicielem Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru:…………………………….,
tel………………..…....,e-mail:…………………….…
2.
Wykonawca
ustanawia
Kierownika
Budowy
w
osobie:……………………...…………………...,
tel……………….……, e-mail:…………………….….
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§4.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy, w dniu zawarcia niniejszej umowy, dokumentów
niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót;
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od podpisania
umowy;
3) dokonywanie odbiorów częściowych;
4) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
5) protokolarne dokonanie odbioru końcowego w terminie 5 dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
6) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
7) zapewnienie Wykonawcy dostępu do mediów (energia elektryczna, woda,
kanalizacja).
§5.
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) ustanowienie Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń
2) prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go osobom uprawnionym do
dokonywania wpisów;
3) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od
zawarcia niniejszej umowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
4) zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
5) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
6) zorganizowanie zaplecza robót budowlanych;
7) organizowanie dostaw materiałowych w sposób nie utrudniający normalnego
funkcjonowania budynku oraz po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny
z Zamawiającym lub jego przedstawicielem;
8) każdorazowe powiadamianie Inspektora Nadzoru o dostarczeniu na plac
budowy materiałów przeznaczonych do wbudowania oraz o ich zgodności
z wymogami dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;
9) zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez
Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywne
usuwanie tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w razie zaniechania lub
nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

Zamawiającemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania
Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę;
10)prowadzenie robót w sposób nie powodujący dewastacji terenów przyległych
oraz mienia osób postronnych;
11)prowadzenie robót powodujących utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu
budynku, w tym w wyniku których emitowany jest znaczny hałas lub
w związku z którymi konieczne jest wyłączenie zasilania elektrycznego,
w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym lub jego przedstawicielem;
12)koordynacja robót podwykonawców znajdujących się na placu budowy;
13)wydzielenie stref niebezpiecznych znajdujących się w obrębie prowadzonych
robót, zgodnie z przepisami bhp;
14)zabezpieczenie placu budowy przed dostępem niepożądanych osób;
15)bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie
wykonywanych robót a także użytkowanych dróg komunikacyjnych;
16)ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
w tym informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu
ich wykonania;
17)uzyskanie akceptacji Zamawiającego przed użyciem materiałów
wykończeniowych;
18)stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru wydawanych w ramach
posiadanych przez niego kompetencji;
19)w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do
projektu przedłożenie koncepcji ich realizacji Zamawiającemu, Inspektorowi
Nadzoru oraz autorowi projektu i uzyskanie akceptacji tych podmiotów przed
wykonaniem tych robót,
20)niezwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie
wykonywania robót;
21)zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
22)dostarczenie na dzień odbioru końcowego atestów, świadectw jakości,
certyfikatów, deklaracji zgodności z Polską Normą lub z normami
obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej, gwarancji na zainstalowane
urządzenia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania
odbioru;
23)zlikwidowanie i wycofanie z placu budowy oraz zaplecza budowy własnych
maszyn i urządzeń przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót, pod
rygorem ich usunięcia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
ten wyraża zgodę,
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24)współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie niezbędnym do
należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym uzyskanie wszystkich
niezbędnych dokumentów.
§ 6.
Odbiory robót
1.

2.

3.

4.

5.

Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory częściowe;
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
3) odbiór końcowy.
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru, w przypadku robót ulegających
zakryciu przed ich zakryciem. Gotowość do w/w odbiorów Kierownik Budowy
winien odnotować wpisem do Dziennika Budowy oraz dokonać bezpośredniego
zawiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Inspektor Nadzoru ma
obowiązek przystąpić do odbioru tychże robót. Odbiór ww. robót dokonany
zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego
w ciągu 3 dni roboczych (tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca przekaże
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót
oraz pisemne oświadczenie Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i gotowości
do odbioru końcowego.
Razem z oświadczeniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2) Dziennik Budowy i książki obmiarów (oryginały),
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
4) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz wymagane
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile dotyczy),
5) inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiającego,
Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie wnosił
zastrzeżeń co do kompletności oraz prawidłowości przekazanych przez
Wykonawcę dokumentów wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą datę odbioru
końcowego, z tym że odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem, że odbiór końcowy nie zostanie
dokonany, jeżeli okaże się, że roboty nie zostały zakończone lub przekazane przez
Wykonawcę dokumenty będą niekompletne lub nieprawidłowe.
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Protokół z czynności odbioru końcowego zawierać będzie co najmniej: określenie
przedmiotu odbioru, miejsce odbioru, datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,
oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji, wykaz
dokumentów przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie
odbioru, spis i charakterystykę ujawnionych wad lub usterek, oświadczenie
Zamawiającego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia odbieranych robót,
oświadczenia, wyjaśnienia oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru częściowego, odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru końcowego strony ustalą termin
ich usunięcia i wyznacza nowy termin odbioru.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiającemu przysługuje prawo:
1) obniżenia
wynagrodzenia
należnego
Wykonawcy
w
wysokości
odpowiadającej utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej
robót – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem,
2) odstąpienia od umowy – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
Spełnienie świadczenia Wykonawcy następuje z chwilą podpisania przez obie
strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

§ 7.
Podwykonawstwo
1.

2.

3.

Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych związanych
z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy. Za
działanie lub zaniechanie Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie.
Umowa z Podwykonawcą może być zawarta przez Wykonawcę pod warunkiem, że
Zamawiający nie złoży Wykonawcy i Podwykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia informacji o zakresie robót powierzonych Podwykonawcy, sprzeciwu
wobec wykonania tych robót przez Podwykonawcę.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy z Podwykonawcą i uwzględni w niej aby:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy był zgodny z przedmiotem
zamówienia;
2) suma
wynagrodzeń
należnych
za
zakres
robót
wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten
zakres robót w niniejszej umowie;
3) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy nie
przekraczał terminu przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie;
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4) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót wykonanych
w podwykonawstwie następowała po ich odbiorze przez Wykonawcę, a termin
zapłaty był nie dłuższy niż 21 dni od dnia dostarczenia faktury przez
Podwykonawcę do Wykonawcy;
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Wykonawcy, z tytułu
wadliwego wykonania powierzonego mu zakresu robót, nie był krótszy od
okresu
odpowiedzialności
Wykonawcy
względem
Zamawiającego
przewidzianego niniejszą umową.
Postanowienia ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do zawarcia umowy z
dalszym Podwykonawcą.
§8.
Wynagrodzenie i sposób płatności

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą
Wykonawcy, wynosi:
1) wartość ogółem brutto …………………. zł (słownie:………………………………………….);
2) wartość ogółem netto ……………………. zł (słownie:…………………………………..);
3) podatek od towarów i usług VAT w stawce …………%.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne, z zastrzeżeniem określonym
w § 15 umowy.
Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury VAT i uiszczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia.
Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych,
licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu.
Przedmiot Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty pełnego
wynagrodzenia Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Obowiązkiem Wykonawcy przy wystawianiu faktury jest wpisanie w jej treści
przedmiotu Umowy (określonego w § 1 niniejszej Umowy) i daty zawarcia
niniejszej umowy.
Strony dopuszczają dokonywanie płatności częściowej po przerobieniu przez
Wykonawcę nie mniej niż 60% przewidzianych robót. Płatność częściowa nie
przekroczy 60% wynagrodzenia przewidzianego w ust. 1. Podstawą do
wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru stwierdzający stopień
zaawansowania prac.
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§9.
Roboty niewykonane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1.
2.
3.

4.

Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe, bądź zamienne wykonane bez
zgody i zatwierdzenia Zamawiającego Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
Roboty dodatkowe lub zamienne, których konieczność wykonania wynikać będzie
z błędów, zaniedbań lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca wykona bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za realizację robót dodatkowych, tj. nieobjętych zamówieniem
podstawowym i niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia strony ustalą odrębnie jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu
o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem
nośników cenotwórczych według kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe.
Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez
Zamawiającego protokół konieczności oraz aneks do niniejszej umowy lub
odrębna umowa na roboty dodatkowe.

§ 10.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj.
wynagrodzenia brutto tj. kwotę w wysokości ………………..……….zł, słownie:
………………..…….
Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wnosi w formie
………………………………………. (zostanie wpisana jedna z form o której mowa
w zapytaniu ofertowym).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustanawia się na cały okres
realizacji Umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z dokumentu gwarancji musi wynikać
nieodwołalność gwarancji oraz obowiązek bezwarunkowego, realizowanego na
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pierwsze wezwanie Zamawiającego, spełnienia udokumentowanych roszczeń
Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służyć będzie pokryciu
ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
8. 70% zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ……………….zł, słownie:
………………………………..zł zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty podpisania
przez obie strony protokołu odbioru końcowego – bez zastrzeżeń
9. 30% zabezpieczenia tj. kwota ……………………..zł słownie:………………………….zł
zostanie pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości
oraz rękojmi za wady i zostanie zwolniona lub zwrócona w terminie 15 dni od dnia
upływu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, po uprzednim podpisaniu
przez strony stosownego protokołu z przeglądu dokonanego przed upływem
okresu gwarancji i/lub rękojmi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie
przeglądu z 10 dniowym wyprzedzeniem.
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 20 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11.
Kary umowne
1.

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania są kary umowne,
które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za każdy dzień
opóźnienia, licząc od terminu umownego wykonania Umowy;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcia
wad;
c)z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy;
d) w przypadku przedłożenia zabezpieczenia niezgodnego z postanowieniami
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§10 Umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot Umowy.
Strony postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne zostaną potrącone
w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej szkody.
W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego
zobowiązań przyjętych niniejszą umową, po jednokrotnym bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez
siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że :
1. Roboty budowlane objęte niniejszą umową będą objęte dofinansowaniem na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna
budynku PTTK w Rzeszowie” realizowanego w ramach programu
priorytetowego nr 3.1.2 Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie
zużycia energii w budownictwie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
2. nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie
może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.
Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnienia
w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania
umowy, dofinansowanie o którym mowa w ust. 5 nie zostanie przyznane lub
zostanie cofnięte, Wykonawca niezależnie od kar umownych wymienionych w
§11 ust. 1 zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości
utraconego dofinansowania.

§ 12.
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1.

2.
3.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (dotyczy
zarówno wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń) na okres .........................
lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót (zostanie wpisana łączna gwarancja,
tzn. minimalna 4-letnia wymagana przez Zamawiającego oraz ewentualnie
zaproponowana gwarancja dodatkowa).Okres odpowiedzialności Wykonawcy z
tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego
wynagrodzenia do dokonywania 1 raz w roku przeglądów oraz regulacji
wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku w ramach niniejszej umowy.
Usterki lub wady ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji zostaną usunięte
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przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu usterek lub wad. W uzasadnionych
technologicznie przypadkach Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy wraz
z przedstawieniem planowanego harmonogramu prac dopuszcza wydłużenie tego
terminu.
Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne (zagrażające życiu lub
zdrowiu, jak również uniemożliwiające prawidłową eksploatację budynków) będą
usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty
powiadomienia, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca w ciągu 4 godzin od otrzymania
zgłoszenia zabezpieczy stwierdzone wady w taki sposób aby nie zagrażały życiu
lub zdrowiu pracowników Zamawiającego lub osób trzecich.. W uzasadnionych
technologicznie przypadkach Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy wraz z
przedstawieniem planowanego harmonogramu prac dopuszcza wydłużenie tego
terminu.
W przypadku nieusunięcia usterek lub wad w terminie Zamawiający naprawi je na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego występowania na drogę
postępowania sądowego z żądaniem upoważnienia Zamawiającego przez sąd do
wykonania naprawy na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym uprawnienie do
kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego.
Jeżeli w wykonaniu obowiązku z gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na
rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy,
termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub od dnia dokonania naprawy.

§ 13.
Odpowiedzialność za szkody
1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu powstałe
w związku z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność w pełnej
wysokości za ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób trzecich za szkody
wynikłe z nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy, bez względu na
uiszczone z tego tytułu kary umowne określone w §11 umowy.
Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania osób, którymi się posługuje
przy wykonaniu umowy, jak za swoje własne..
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, w zakresie ubezpieczenia pokrywającym ryzyka występujące przy
realizacji niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż Wynagrodzenie
Wykonawcy brutto określone w § 8 ust. 1 pkt. 1.
Kopia polisy, stanowi załącznik do niniejszej umowy.
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§ 14.
Odstąpienia od umowy
1.

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązujących, w
tym w treści Kodeksu cywilnego, oraz innych określonych w niniejszej umowie,
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1) rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się
z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 14 dni albo jeżeli przedmiot
umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a
Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego w dalszym ciągu nie realizuje
umowy zgodnie z jej postanowieniami;
2) Wykonawca w sposób uporczywy narusza postanowienia umowy, wskutek
czego został dwukrotnie obciążony karą umowną.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy stosowne
oświadczenie w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiących
podstawę odstąpienia od umowy. Odstąpienie w zależności od woli
Zamawiającego będzie wywierać skutek ex tunc (odstąpienie w całości) lub ex
nunc (odstąpienie w części).
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania strony obciążają
następujące obowiązki:
1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
robót w toku, określający ilościowe i jakościowe wykonanie robót, według
stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie
lub rozwiązanie umowy;
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru przerwanej roboty
jeżeli odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada.
4. W razie odstąpienia od umowy do płatności wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane roboty stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące
płatności wynagrodzenia za wykonanie umowy z tym zastrzeżeniem, że wysokość
wynagrodzenia zostanie ustalona stosownie do przerobionych i odebranych robót.
Podstawa
wystawienia
faktury
w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania jest protokół, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

§15.
Prawa autorskie do utworów
W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca stworzy utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym elementy stanowiące samodzielne części innych utworów
(„Utwór”), mają zastosowanie postanowienia Umowy.
Z chwilą ustalenia Utworu, chociażby miał on postać nieukończoną oraz w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z wyłącznym
prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz zezwalania na
wykonywanie tego prawa.
Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych w chwili
przeniesienia praw majątkowych pól eksploatacji, w tym określonych w art. 50 oraz
art. 74.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a
w szczególności:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej oraz sieci
multimedialnej,
e) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępniania w Internecie lub w podobny sposób),
f) publicznego odtworzenia, wykonania, wystawienia, wyświetlania,
odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
g) najmu lub użyczania oryginału lub kopii,
h) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian w Utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
i) wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne
korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych
produktów pod dowolną marką wybraną przez Zamawiającego.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo,
ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów
wszystkich innych państw.
Zamawiający nie jest ograniczony w wyznaczaniu terminu rozpowszechniania
Utworów, o których mowa w paragrafie niniejszym.
Jednocześnie z przejściem autorskich praw majątkowych do Utworu, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego własność egzemplarza Utworu.
Strony zgodnie postanawiają, iż prawa do uzyskania patentu na wynalazek dokonany
przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania Umowy i pozostający z nią w związku,
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przysługują wyłącznie Zamawiającemu. Postanowienie powyższe dotyczy także
prawa ochronnego do wzoru użytkowego oraz wzoru zdobniczego.
8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
wydać Zamawiającemu wszelkie przedmioty, na których utrwalono Utwory lub
projekty wynalazcze, o których mowa w niniejszym paragrafie, włączając w to ich
kopie i odpisy, a także wszelką dokumentację twórczą i wynalazczą związaną z
eksploatacją tych Utworów lub projektów, najpóźniej do dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy.
9. Wykonawca nie może ujawniać, ani czynić użytku z jakiegokolwiek wynalazku,
projektu lub Utworu, do którego prawa przysługują Zamawiającemu chyba, że
wynika to z realizowania zadań zleconych przez Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem autorskich praw majątkowych do
wszelkich Utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, a Utwory te nie
naruszają praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia przez
osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wobec Utworów powstałych w wyniku
realizacji Umowy, skierowanymi do Zamawiającego lub osoby trzeciej korzystającej z
takiego Utworu na warunkach określonych w licencji udzielonej przez
Zamawiającego lub w wyniku przekazania jej autorskich praw majątkowych,
zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty wykazujące jego prawa do tych
Utworów oraz udzielić wszelkiej żądanej pomocy.
11. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw
majątkowych nie będą wykonywać swoich praw w stosunku do Zamawiającego lub
jego następców prawnych.
§ 16
Zmiana umowy
Strony przewidują zmianę umowy w przypadku:
1) zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
mających wpływ na realizację umowy;
2) zmian koniecznych, spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
3) zmiany terminu realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana
terminów określonych umową będzie jednak dopuszczalna tylko w przypadku,
gdy konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; fakt ten musi zostać
zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Zamawiającego
4) zmiany wynagrodzenia wskutek zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót
przez Zamawiającego, zmiany umówionego zakresu robót;
5) zmiany umówionego zakresu robót w razie koniecznych lub uzasadnionych
zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub
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techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń
równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych lub
zamiennych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego
niezależnych;
6) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów
współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich
uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze
od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z
przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
2.
Wartość zmiany nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
3.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.
Załączniki
Integralną częścią umowy są:
1.
Kserokopia polisy ubezpieczeniowej;
2.
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar
energetyczny).
3.
Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2020 r. wraz z załącznikami;
4.
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
5.
Kosztorys ofertowy;
6.
Informacja o wyborze Wykonawcy;

robót,

audyt

§ 18.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda, o której
mowa w zd. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie zaistnienia sporu powstałego na tle realizacji Umowy Strony poddadzą go
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pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO") jest POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W RZESZOWIE z siedzibą przy ul. Matejki 2, 35-064
Rzeszów.
2.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych powołanym w POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W
RZESZOWIE pod adresem e-mail: pttk@pttk.rzeszow.pl lub pod adresem siedziby wskazanym
w punkcie I powyżej.
3.
Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy
lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
4.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi
powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez
czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi.
5.
Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu
prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania)
danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego.
6.
Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym
instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które
świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania
danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i
Pani/Pana dane nie będą profilowane.
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