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U M O W A  z dnia ………….. r. 

 

nr  ………………………………………..……….. 

 

zawarta w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin - Zespołem Żłobków Miejskich w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Śląskiej  54 

LU1- LU2, 70-430 Szczecin, którą reprezentuje: 

P. Agnieszka Rojek – Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, działającej na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

…………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986  ) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika 

nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad 

wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin. 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów koncepcyjnych instalacji fotowoltaicznych, 
opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz odpowiedziami na 

pytania do przetargu dla zamówienia obejmującego dostawę i montaż 6 szt. instalacji 

fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Rozwój i 

zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w 

Szczecinie – etap III”. na potrzeby Gminy Miasto Szczecin -Zespołu Żłobków Miejskich w 

Szczecinie, z siedzibą przy ul. Śląskiej 54 LU1-LU2, zgodnie z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.  

2. Przedmiot zamówienia został opisany w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami do zapytania 

ofertowego – rozeznania rynku z dnia 05.07.2019  r. stanowiące  załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Zakres rzeczowy umowy stanowi: 

 

a) Etap I - wykonanie projektów koncepcyjnych systemów fotowoltaicznych dla następujących 

budynków użyteczności publicznej: 

 

1. Żłobek nr 1 „ Żagielek”, ul. Żaglowa 16, 70 – 832 Szczecin, 

2. Żłobek nr 2 „ Słoneczko”, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70 – 783 Szczecin, 

3. Żłobek nr 3 „ Uszatek”, ul. Włościańska 3, 70 – 021 Szczecin, 

4. Żłobek nr 5 „ Biedronka”, ul. Kazimierza Królewicza 61, 71 – 551 Szczecin, 

5. Żłobek nr 8 „ Wróbelek”, ul. Niedziałkowskiego 49, 71 – 403 Szczecin, 

6. Żłobek nr 9 „Przy Strumyku”, ul. Brytyjska 19, 71 – 768 Szczecin. 

 

Przedmiot umowy w tym zakresie  zostanie wykonany z uwzględnieniem poniższych warunków:  
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1) Wykonawca, w celu sporządzenia projektów koncepcyjnych instalacji fotowoltaicznych 

przeprowadzi wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje  oraz uzyska od Zamawiającego wszelką 

dokumentację niezbędną do rzetelnego wykonania przedmiotu umowym.in. Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, analizy wykonalności inwestycji oraz  ekspertyzy lub orzeczenia techniczne opracowane 

przez osoby do tego uprawnione, które będą miały na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów 

konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia, które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV 

na budynku. 

Wymagania formalne przedmiotu umowy obejmują: 

- wykonanie koncepcji systemu fotowoltaicznego na potrzeby wspomagania systemu energetycznego 

projektowanymi instalacjami fotowoltaicznymi,  

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego, reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich 

w Szczecinie, na planowane rozwiązania projektowe. 

 

2) Przed przystąpieniem do prac nad projektami koncepcyjnymi Wykonawca zobowiązany będzie 

przeprowadzić pomiary podczas wizji lokalnej i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, 

reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, na zawarte tam 

rozwiązania techniczne. Koncepcja powinna zawierać:  

 

- propozycję zastosowanych produktów,  

- propozycję rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu budynku,  

- propozycję rodzaju konstrukcji modułów oraz sposobu jej kotwienia do konstrukcji obiektu,  

- podział modułów na łańcuchy,  

- dobór inwertera / inwerterów,  

- symulacje, wykonane w jednym z dostępnych na rynku programów, potwierdzającą wymagane 

parametry w tym uzysk produkowanej energii w cyklach miesięcznych, 

- oszacowanie kosztów dostawy oraz montażu dla każdej z instalacji. 

 

3) Projekty koncepcyjne powinny zawierać m.in.: lokalizację posadowienia modułów, rozprowadzenie 

instalacji elektrycznej, dobór poszczególnych elementów systemu takich jak kable, inwertery, 

zabezpieczenia elektryczne, schematy, sposób wpięcia instalacji fotowoltaicznych w istniejące układy 

w budynkach,  umożliwiające poprawne wykonanie projektowanej instalacji. Należy przewidzieć 

wszelkie elementy wymagane przepisami oraz zgodne z aktualną sztuką inżynierską. Dokumentacja 

musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania konieczne do wykonania instalacji 

oraz oświadczenia projektantów określone prawem. 

 

4) Projekty koncepcyjne powinny być opracowane przez uprawnione do tego osoby, posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Należy również przewidzieć osoby 

posiadające inne uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganych specjalnościach celem 

realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5) Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układu 

i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu. 

Dokumentacja powinna zawierać koncepcję instalacji przepięciowej i zabezpieczającej dla paneli 

fotowoltaicznych oraz koncepcję  instalacji odgromowej, o ile istnieje w budynku.  

 

b)  Etap II -  opracowanie dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na 

wyłonienie wykonawcy stosownie do wymagań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn,. zm.), przepisów wykonawczych do w/w ustawy, a także 

wytycznych IZ RPO WZP 2014-2020. Umowa w tym zakresie obejmuje opracowanie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwane dalej SIWZ) wraz z wymaganymi załącznikami w tym także 

wzorem umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na 

zapytania potencjalnych wykonawców do treści SIWZ w trakcie procedury przetargowej 

przeprowadzanej na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych przez Zamawiającego oraz 

wprowadzenia ewentualnie wymaganych zmian w opisie przedmiotu zamówienia. 
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§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona przy udziale osób posiadających niezbędne 

uprawnienia wymagane dla wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy z należytą starannością. 

2. Dokumentację należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, prawa. 

3. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym koncepcji projektowej, doboru 

materiałów i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i żadna z osób uczestniczących w jego imieniu w 

realizacji przedmiotu umowy nie będzie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako oferent oraz później po stronie Wykonawcy Zadania w jakimkolwiek charakterze. 

Dodatkowo, Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo do nieujawniania oraz 

niewykorzystywania w jakikolwiek sposób niedostępnych publicznie informacji uzyskanych w 

związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy oraz do zobowiązania do powyższego 

osób, które w jego imieniu będą brały udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w następującej ilości 

egzemplarzy papierowych: 

1) projekt koncepcyjny systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - 3 

egz. dla każdej z lokalizacji; 

2) dokumentacja przetargowa : SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami w tym także wzorem 

umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz - 2 egz.  

 

2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy także w wersji elektronicznej 

(zapis na płytach CD), niezabezpieczonej przed kopiowaniem, w następującej ilości egzemplarzy: 

 

1) projekty koncepcyjne systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej - 1 

egz.; 

2) dokumentacja przetargowa: SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym także wzorem 

umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych - 1 egz.  

 

   § 4 

 

1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 

1191), będą miały do nich zastosowanie poniższe postanowienia. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1 umowy, 

całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania 

zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części 

dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany 

wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw 

osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych 

Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie całości autorskich praw majątkowych oraz 

własności utworu na Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym o ile 

powstanie taka konieczność w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię 
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Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym (określonym w § 11 ust. 

1 umowy) na Zamawiającego przechodzą: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji wraz 

z nośnikami, 

3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami 

majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 

Wykonawcy, 

4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także prawo 

tworzenia na podstawie przedmiotu umowy dokumentacji zamiennej według uznania 

Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot, 

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących opracowanie 

dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, na zlecenie 

Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 

opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na 

zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na podstawie 

projektu, w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz dokonywania dokumentacji 

zamiennej, 

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych z udzielaniem 

zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak 

również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 

finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, 

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, 

c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji, 

według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolną techniką i 

utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez 

dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz 

urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, 

g) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem 

umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź 
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wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą odbioru całości lub części 

dokumentacji, w całości i nieodwołalnie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w 

terminie późniejszym. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 

przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw 

autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które przysługują osobom 

trzecim. 

6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, że przedmiot 

umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne 

prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Zamawiający niezwłocznie poinformuje o 

tym fakcie Wykonawcę jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca 

zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu 

chyba, że uzna iż zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na swój koszt i ryzyko 

usunie wadę prawną przedmiotu umowy w sposób wskazany w ust. 8. 

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 

zarzutem naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej (w tym własności 

przemysłowej) osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o 

przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia 

Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego 

zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę. 

Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z 

Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie 

prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój 

koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu umowy lub całości przedmiotu 

umowy tak, aby nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że 

nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje 

niezbędne straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu 

umowy w całości. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego utwór w rozumieniu 

prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich praw majątkowych 

do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw autorskich majątkowych do utworów 

lub ich części w zakresie co najmniej tożsamym z ust. 1 – 3, oraz w zakresie odpowiadającym co 

najmniej polom eksploatacji, o których mowa w ust. 3 pkt 9, na których prawa te przeniesie na 

Zamawiającego oraz do udokumentowania w sposób zgody z przepisami prawa przejścia tych praw. 

8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji wnoszone przez Wykonawcę jako uzupełnienie 

projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, nie są nadzorem autorskim w 

rozumieniu niniejszej umowy i dokonywane będą bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§5 

 

Zamawiający wyznacza …………………..jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 6 
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1. Warunki dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy: 

 1) Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu przedmiot umowy w formie 

pisemnej w ilości zgodnej z § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2)  Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację również w 

wersji elektronicznej w ilości zgodnej z § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

3) Jako miejsce przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę ustala się siedzibę Zespołu 

Żłobków Miejskich w Szczecinie.  

 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 

§ 7 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy   

dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli stanu 

zaawansowania i prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym umową terminie i przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, 

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 

Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania 

umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy. 

3. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania realizowanego 

na podstawie projektów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 

odpowiedzi na pytania oferentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dotyczące 

projektu oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji nie mogą być wskazane nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać 

uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 

możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu 

poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując 

jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W 

przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz 

sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć 

pisemne uzasadnienie ich użycia. 

 

III. Terminy wykonania, odbiór końcowy przedmiotu umowy 
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§ 9 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – data zawarcia umowy, 

2) Termin wykonania przedmiotu umowy  - nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia zawarcia umowy, 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca opóźnia się z jej wykonaniem tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie przedmiotu 

umowy w wyznaczonym terminie, przy czym odstąpienie powinno nastąpić w terminie 21 dni od 

momentu powstania przyczyny odstąpienia i winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Termin na opracowanie odpowiedzi na zapytanie potencjalnych wykonawców do treści SIWZ w 

trakcie procedury przetargowej przeprowadzanej na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych 

przez Zamawiającego oraz wprowadzenia ewentualnie wymaganych zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia – 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego  w formie mailowej na wskazany 

adres Wykonawcy: xx@xx.xx.  

 

§ 10 

 

1. Przedmiotem odbioru będzie dokumentacja spełniająca wymagania o jakich mowa w § 1 ust. 3 pkt 

a i b niniejszej umowy. 

2. Przez odbiór, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją odbiór kompletnej dokumentacji wraz ze 

wszystkimi załącznikami, będących przedmiotem niniejszej umowy, wymaganymi odpowiednimi 

przepisami prawa. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, o którym mowa w ust. 1, przekazując 

jednocześnie przedmiot umowy zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. Jako miejsce złożenia przez 

Wykonawcę zawiadomienia wraz z dokumentacją, ustala się siedzibę Zamawiającego (osobiście, 

dostarczone za pośrednictwem poczty). 

4. Zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu odbioru oraz 

złożenia oświadczenia Wykonawcy o kompletności dokumentacji. 

 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 11 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości brutto …………………………zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 

w tym za:  

a) dla Żłobka nr 1, ul. Żaglowa 16, 70-832 Szczecin 

 

............................................................................................................................................ 

podatek VAT według obowiązującej stawki: …………….% wartość:……………………... 

cena umowna brutto:…………………………………………………………………………..., 

 
b) dla Żłobka nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin 

 

............................................................................................................................................ 

podatek VAT według obowiązującej stawki: …………….% wartość:……………………... 

cena umowna brutto:…………………………………………………………………………..., 
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c) dla Żłobka nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin 

 

............................................................................................................................................ 

podatek VAT według obowiązującej stawki: …………….% wartość:……………………... 

cena umowna brutto:…………………………………………………………………………..., 

 
d) dla Żłobka nr 5, ul. Kazimierza Królewicza 69, 71-551 Szczecin 

 

............................................................................................................................................ 

podatek VAT według obowiązującej stawki: …………….% wartość:……………………... 

cena umowna brutto:…………………………………………………………………………..., 

 
e) dla Żłobka nr 8, ul. Niedziałkowskiego 49, 71-403 Szczecin 

 

............................................................................................................................................ 

podatek VAT według obowiązującej stawki: …………….% wartość:……………………... 

cena umowna brutto:…………………………………………………………………………..., 

 
f) dla Żłobka nr 9, ul. Brytyjska 19, 71-768 Szczecin 

 

............................................................................................................................................ 

podatek VAT według obowiązującej stawki: …………….% wartość:……………………... 

cena umowna brutto:…………………………………………………………………………..., 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów lub kosztów prac 

nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenia za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, o których mowa w § 4. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

 

V. Warunki finansowania i rozliczenie stron 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

2. Protokół odbioru i oświadczenia Wykonawcy o kompletności dokumentacji, o których mowa w § 

10 ust. 4 - stanowią podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1  zostanie Wykonawcy wypłacone po odbiorze przez 

Zamawiającego, poprawnie wykonanego przedmiotu umowy oraz doręczeniu Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Płatnikiem faktur będzie (nabywca) Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin, NIP 851-030-94-10, (odbiorca) Zespół Żłobków Miejskich, ul. Śląska 54 LU1-LU2, 

70-430 Szczecin. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że: 
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 1) Upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego; 

    2) Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ………………….. 

8. Płatność nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany w dostarczonej fakturze. 

9. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga 

pisemnego informowania Zamawiającego. 

10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury - w całości lub części – w 

przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego 

opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

 

VI. Rękojmia za wady 

 

§ 13 

 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy wygasają z upływem 24 

miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez względu  

na wysokość związanych z tym kosztów. 

3.  O zaistniałych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi Wykonawca dokona ich 

usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. 

 W związku z usunięciem wad Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi 

kosztami wynikłymi z tego tytułu. 

 

 

VIII. Kary umowne 

 

§ 14 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3, w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 , liczonej za każdy dzień 

opóźnienia od dnia następnego, w którym upłynął termin wykonania przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa 

w §1 ust. 3 lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 11 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, za każdą wadę odrębnie, 

3) za niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikającego z § 8 - w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za każde tego rodzaju 

naruszenie, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1, 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 11 ust.1. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 
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1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

 

 

§ 15 

 

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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 17 

 

1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany do umowy może 

inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, 

zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 

2. Obecna lub przyszła nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy lub luka w 

umowie nie narusza skuteczności prawnej pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub brakujące 

postanowienie należy zastąpić regulacją, która z uwzględnieniem ekonomicznych punktów 

widzenia, najbardziej odpowiada woli Stron wyrażonej przez tę umowę. 

 

§ 18 

 

1. Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności. 

2. Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie pod ostatnio 

znany adres jest skuteczne. 

3. Wszelkie spory wynikłe przy stosowaniu umowy rozstrzygać będą właściwe rzeczowo Sądy 

powszechne w Szczecinie. 

4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1330) i podlega udostępnieniu na 

zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

 

§ 19 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: egzemplarz nr 1 i 2 dla 

Zamawiającego, egzemplarz nr 3 dla Wykonawcy. 

 

§ 20 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”).   

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.   

3. W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca pozyska dodatkowe dane 

osobowe osób fizycznych, Wykonawca zobowiązuje się̨ do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, wobec tych osób oraz do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o 

wypełnieniu obowiązku informacyjnego wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych 

osobowych tych osób.   

4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1)  administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,   

2)  kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@it-

serwis.com.pl 

3)  osobie fizycznej, której dane dotyczą̨ przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w 

RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,   

5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Zespołu Żłobków 

Miejskich w Szczecinie dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Polityka Prywatności” 

6)dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i 

podmioty,  

c) dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres realizacji przedmiotu umowy  do dnia przekazania 

dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, okres rękojmi i gwarancji, przez okres 

niezbędny do dochodzenia roszczeń́ i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres 

archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okresy określone w dokumentach 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020.  



 

Umowa nr RPZP.02.10.00-32-B025/17-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii 
słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III” 
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5. Wykonawca zobowiązuje się̨ poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane Zamawiającemu o:  

1)  fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,   

2)  treści klauzuli informacyjnej.   
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; 


