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U M O W A  NR  1/RP/2020 

zawarta w Malborku, dnia z dn.  …………………… 2020 r. pomiędzy: 

 

 

„ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,                 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork NIP 526-030-02-79; REGON 011074010, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102377; kapitał zakładowy 143 010 500 PLN wpłacony 

w całości; 

Adres do korespondencji: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, 

w imieniu i na rzecz której działa na podstawie pełnomocnictwa: 

 

1. Wojciech Tołkin – Żmijewski – Dyrektor Oddziału  

2. Magdalena Kacperczak – Księgowy Oddziału 

 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

  

NIP: | REGON:  

Adres do korespondencji: 

reprezentowaną przez……………………………zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”, 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się niniejszą Umową zrealizować zadanie remontowe polegające na 

wykonaniu kompleksowej modernizacji powierzchni zewnętrznej (elewacji) żelbetowych zbiorników 

magazynowych oraz wieży operacyjnej w Elewatorze Pieniężno, obejmującej swym zakresem dwa 

etapy: 

- I etap: zbiorniki  6 wraz z wieżą operacyjną, (zwany dalej etapem bieżącym) 

- II etap: zbiorniki  9   (zwany dalej etapem następnym)   

1.1 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy  
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i  stanowi jej integralną część oraz na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia ……….. 

roku  stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

1.2  Przedmiot Umowy dotyczy modernizacji całej powierzchni zewnętrznej zbiorników magazynowych do 

przechowywania zboża o ogólnej powierzchni ~16.890m2, wykonanych w technologii żelbetowej oraz 

wieży operacyjnej  o powierzchni ~1.878m2, z następującym wyszczególnieniem: 

        a)     Etap bieżący (Etap I):   

        - zbiorniki o średnicy 6 metrów i wysokości 32 metrów, które łączone są w dwie baterie, liczące po 

dziewięć zbiorników każda o łącznej powierzchni ~ 4.294,5 m2 ; 

        - galeria wykonana z blachy profilowanej ocynkowanej, umieszczona na zbiornikach o łącznej 

powierzchni ~ 572,5 m2 ; 

        - wieża operacyjna wykonana w technologii żelbetowej o łącznej  powierzchni  ~ 1.878 m2 . 

        b)     Etap następny (Etap II): 

        - zbiorniki o średnicy 9 metrów i wysokości 32 metrów, które łączone są w siedem baterii, liczące po 

cztery zbiorniki (+ gwiazdka) o łącznej powierzchni ~ 12.595,5 m2 ; 

        - galeria wykonana z blachy profilowanej ocynkowanej, umieszczona na zbiornikach o łącznej 

powierzchni około ~ 2.079 m2  

        wskazanych przez Zamawiającego w Elewatorze Pieniężno. 

 

2. Przedmiot Umowy  w zakresie kompleksowej modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) 

żelbetowych zbiorników magazynowych wraz z wieżą operacyjną w Elewatorze Pieniężno. 

2.1 Kompleksowa modernizacja obejmuje: 

a)   Prace związane z podnoszeniem walorów użytkowych (trwałe ulepszenie) i estetycznych zbiorników 

magazynowych i wieży operacyjnej. Kompleksowe wykonanie prac polega na naprawie płaszcza 

żelbetowego zbiorników, zabezpieczeniu ich powierzchni farbą, w tym również powierzchni galerii 

znajdującej się na zbiornikach, wykonanej z profilowanej blachy ocynkowanej (w trakcie prac 

Wykonawca dokona wymiany pojedynczych arkuszy blachy, wymagających wymiany ze względu na 

korozje i zużycie); wykonanie wokół wszystkich naprawianych baterii zbiorników, w tym w obrębie 

korytarzy biegnących pomiędzy zbiornikami i pomiędzy zbiornikami a wieżą operacyjną 

przeciwwodnego płaszcza zabezpieczającego (izolacyjnego), montowanego i osadzanego w dolnej 

części ścian zbiorników graniczących z podłożem; wymianie okien wraz z okapami w części dolnej 

zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem komorowym – sztuk 24 (etap I), 54  (II etap);  

Ponadto kompleksowa modernizacja obejmuje naprawę płaszcza żelbetowego wieży operacyjnej  

(w tym ramp przylegających do niej)i zabezpieczenie jej powierzchni farbą, naprawę konstrukcji nośnej 

zadaszenia rampy od strony wewnętrznej  i pokrycie jej powierzchni farbą, wymianę szklanego 

wypełnienia okien budynku na wypełnienie płytami poliwęglanu komorowego poprzez demontaż 
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istniejącego wypełnienia, konserwację, uszczelnienie i malowanie ram okiennych oraz montaż płyt 

poliwęglanu komorowego. 

b)    złożenie zdemontowanych elementów we wskazanym  przez Zamawiającego miejscu. 

c) utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i leży po  

stronie Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego. 

2.2 Wykonanie przedmiotu zamówienia - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w § 1 pkt 3 - 

opis techniczny, niniejszej Umowy. Po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych przez 

Wykonawcę, przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzą oględziny miejsca prac i kontrolę 

wykonanych robót. W pierwszej kolejności obejmą one etap bieżący. Ich pozytywny wynik, warunkuje 

przystąpienie  Zamawiającego do czynności odbioru końcowego, oraz realizacji etapu następnego. 

Wykonawca jest obowiązany, każdorazowo po wykonaniu wskazanych etapów, do uporządkowania 

terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem  Umowy. 

2.3 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej: 

 a)  dokumentacja gwarancyjna, 

 b)  wszystkie niezbędne atesty. 

 

3. Opis techniczny zamówienia: 

a)   Zbiorniki  6: (etap I) 

-  wykonanie w technologii żelbetowej 

-  łączone w dwie baterie po dziewięć zbiorników; 

-  wysokość 32 m 

-  suma powierzchni ścian: ok. 4.294,5  m2  

-  średnica zbiornika  6 m 

-  okna pod komorami: sztuk 24, materiał profil stalowy wypełniony poliwęglanem komorowym,    

       wysokość:  0, 65 m, szerokość:  1, 45 m (wymiana okien wraz z okapami w części dolnej          

       zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem komorowym) 

Szczegółowy rozmiar powierzchni zewnętrznej zbiorników  6: 

Komory narożne:  

- numery komór: 36, 38, 61, 59 = 4 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym) = 12,60 X 4 szt. = 50,40 m 

- wysokość komór = 32,00 m ;  

   32 x 50,4 = 1612,8 m2 

 Komory środkowe (mniejsze):  

- numery komór:37, 41, 43, 54, 56, 60 = 6 szt. 

- długość(po obrysie zewnętrznym): 7,60 X 6 szt. = 45,60 m 
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- wysokość komór = 32,00 m ;  

  32 x 45,60 = 1.459,20 m2 

Komory środkowe (większe): 

- numery komór: 46, 48, 49, 51 = 4 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym): 8,30 X 4 szt. = 33,20 m 

- wysokość komór 32,00 m 

  32 x 33,20 = 1.062,40 m2 

Przerwy między komorami: małe ( w blokach komorowych - beton) 12 szt. x 0,30 m = 3,60 m 

Przerwy między komorami: duże ( miedzy blokami komorowymi - blacha) 2 szt. x 0,70 m = 1,40 m 

- wysokość 32,00 m  

- powierzchnia przerw = 32 x 5,00 = 160,00 m2 

Razem powierzchnia elewacji zew. zbiorników  6 = 1.612,8 + 1.459,20 + 1.062,40 + 160 = 

 4.294,40 m2 

 

b)    galeria nad zbiornikami  6: 

-  blacha profilowana ocynkowana 

-  powierzchnia ścian: 172,5 m2 

-  powierzchnia dachowa: 400 m2 

 

c)    wieża operacyjna: 

 -  wykonanie w technologii żelbetowej 

 -  wysokość: ok. 41 m  

 -  długość ok. 12,20 m (x2) 

 -  szerokość: ok. 10,70 m (x2) 

 -  suma powierzchni: ok. 1877,80 m2 

 -  wymiana zadaszenia rampy o pow. 44 m2 ( dł. 11 m; szer. 4) blachą trapezową T-40 o grubości  0,7    

    mm oraz naprawa i pokrycie farbą konstrukcji nośnej zadaszenia rampy (wiązary metalowe)   

 -  wymiana szklanego wypełnienia okien budynku na wypełnienie płytami poliwęglanu komorowego: 

    sztuk 40 w tym:                            18 szt. o wymiarach: wysokość: 3 m, szerokość 4, 15 m; 

                                                          9 szt. o wymiarach: wysokość: 2, 95 m, szerokość: 0, 75 m; 

                                                          9 szt. o wymiarach: wysokość: 1, 36 m, szerokość: 0,82 m; 

                                                          3 szt. o wymiarach: wysokość: 2, 95 m, szerokość: 2, 45 m; 

                                                          1 szt. o wymiarach: wysokość: 2, 95 m, szerokość: 1, 70 m. 

Wykonawca dokona naprawy płaszcza żelbetowego wieży operacyjnej i zabezpieczy jej powierzchnię 

farbą. Przeprowadzi naprawę konstrukcji nośnej zadaszenia rampy od strony wewnętrznej  budynku i 

pokryje jej powierzchnię farbą, oraz dokona wymiany szklanego wypełnienia okien budynku na 
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wypełnienie płytami poliwęglanu komorowego poprzez demontaż istniejącego wypełnienia, 

konserwację, uszczelnienie i malowanie ram okiennych oraz montaż płyt poliwęglanu komorowego. 

 

d)      zbiorniki  9: (etap II) 

     wykonanie w technologii żelbetowej 

          -  łączone w siedem baterii po cztery zbiorniki + gwiazdka; 

-  wysokość 32 m 

-  suma powierzchni ścian: ok.12.595,20 m2  

-  średnica zbiornika  9 m 

- okna pod komorami: sztuk 54, materiał profil stalowy wypełniony poliwęglanem komorowym,    

wysokość: 0,65 m, szerokość: 1,45 m  

(wymiana okien wraz z okapami w części dolnej zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem 

komorowym) 

Szczegółowy rozmiar powierzchni zewnętrznej zbiorników  9: 

Komory narożne: 

- numery komór: 1, 2, 14, 15, 16, 7, 34, 35=  8 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym)  = 18,20 m x 8 szt. = 145,60 m 

- wysokość komór = 32,00 m 

32x145,60 = 4.659,20 m2 

Komory środkowe:  

- numery komór: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 31, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, = 20 szt. 

- długość (po obrysie zewnętrznym) = 11,70 m x 20 szt. = 234,000 m 

-wysokość komór = 32,00 m 

32 x 234 = 7.488,00 m2 

Przerwy między komorami: małe (w blokach 7 bloków x 2 - beton) = 14 szt. po 0,50 m = 7,00 m 

Przerwy między komorami: duże(miedzy blokami komór - blacha ) = 10 szt. po 0,70 m = 7,00 m 

- wysokość przerw: 32  m 

- powierzchnia przerw miedzy komorami = 14,00 x 32 = 448,00 m2 

Razem powierzchnia elewacji zew. zbiorników  9 = 4.659,20 + 7.488,00 + 448,00 = 12.595,2 m2 

 

4.       Wymagania dla Wykonawcy  

          Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy     

          jakościowe:   

a) były fabrycznie nowe; bez wcześniejszej eksploatacji. 
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b) posiadały karty informacji technicznej; opinie o dopuszczalności stosowania materiałów użytych do 

naprawy płaszcza żelbetowego powinny być potwierdzone oryginalną dokumentacją producenta 

sporządzoną w języku polskim. 

c) oferowane materiały użyte do naprawy płaszcza żelbetowego zbiorników i wieży operacyjnej oraz do 

uszczelnienia powierzchni dachowych i fundamentów wokół zbiorników oraz materiały  

do wymiany okien muszą posiadać właściwe pozwolenia sankcjonujące obrót nimi na terytorium 

Polski, posiadać deklarację zgodności CE, oraz muszą spełniać normy wymagane od takich towarów 

przez przepisy prawa. 

Strony Umowy ustaliły, że wykonanie napraw płaszcza żelbetowego zbiorników i wieży operacyjnej 

nastąpi w systemie zapraw PCC. Natomiast, wykonanie zabezpieczeń powierzchni  żelbetowych 

(powłoki malarskie) zbiorników i wieży operacyjnej oraz galerii nazbiornikowych nastąpi przy użyciu 

farb elastyczno-akrylowych ze zdolnością mostkowania zarysowań oraz odpornych na  oddziaływanie 

promieni UV i odpowiednich do danego podłoża o następującej kolorystyce……..(nazwa i symbol 

farby) 

 

d) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz 

wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Pieniężno- ELEWARR 

O/Malbork. Nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku wieży 

operacyjnej i zbiorników magazynowych. 

 

5.     Zakres prac dla Wykonawcy  

5.1  Naprawa płaszcza żelbetowego i zabezpieczenie powłokami malarskimi powierzchni zbiorników  6    

 i  9 oraz wieży operacyjnej: 

a)     usunięcie skorodowanego betonu w miejscach powierzchniowych napraw; 

b)     mycie powierzchni porowatej; 

c)     czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych zbrojenia- pręty stalowe o średnicy ponad   

        12 mm oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia; 

d)   reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych  – wykonanie warstwy szczepnej, wypełnienie 

ubytków, wykonanie szpachlowania napraw miejscowych; 

e)     wymiana okien wraz z okapami w części dolnej zbiorników z wypełnieniem poliwęglanem   

        komorowym; 

f)     wymiana szklanego wypełnienia okien budynku wieży operacyjnej na wypełnienie płytami poliwęglanu  

komorowego, obejmująca demontaż istniejącego wypełnienia, konserwacje, uszczelnienie i malowanie 

ram okiennych oraz montaż płyt poliwęglanu komorowego. 
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        Strony Umowy ustalają, że na każdym piętrze budynku wieży operacyjnej, w wymienianych, nowych 

wypełnieniach, utworzone będą dopływy powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb 

wentylacyjnych. 

g) naprawa konstrukcji nośnej zadaszenia rampy znajdującej się od strony wewnętrznego placu elewatora, 

polegająca na usunięciu zadaszenia i wyprostowaniu wiązarów metalowych, zakotwiczonych do 

budynku wieży operacyjnej oraz zabezpieczeniu powłoką malarską i ponownym zamontowaniu do 

ścian budynku a także wymianie poszycia zadaszenia rampy ok. 44m2  ( dł.: 11 m, szer.: 4 m) blachą 

trapezową T-40 o grubości 0,7 mm; 

 h)  wykonanie wokół wszystkich naprawianych baterii zbiorników, w tym w obrębie korytarzy biegnących 

pomiędzy zbiornikami i pomiędzy zbiornikami a wieżą operacyjną przeciwwodnego płaszcza 

zabezpieczającego, montowanego i osadzanego wokół dolnej części ścian zbiorników graniczących  z 

podłożem; 

 i)  naprawa i zabezpieczenie powłoką malarską systemów rynnowych oraz elementów konstrukcji 

blaszanych, przesłaniających korytarze, biegnące pomiędzy zbiornikami (silosami); kolorystyka  

(nazwa koloru i symbol………………………….) 

j)     naprawa (uszczelnienie) izolacji pokrywającej powierzchnię dachową naprawianych zbiorników; 

k)    wykonanie zabezpieczenia powłokowego powierzchni zewnętrznej galerii, znajdującej się na              

        zbiornikach  6 i  9; Wykonawca dokona zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni galerii poprzez   

        oczyszczenie i pokrycie farbą. W trakcie prac Wykonawca dokona wymiany pojedynczych arkuszy  

        blachy, wymagających wymiany ze względu na korozje i zużycie; zabezpieczenie powłokowe zostanie   

        wykonane powłoką malarską  (nazwa koloru   i symbol………………………….) 

l)     oczyszczenie i zabezpieczenie powłoką malarską rur stalowych bocznego załadunku zboża,    

       umieszczonych na zbiornikach, a także rur stalowych, służących do wentylacji zboża oraz innych     

       elementów stalowych i metalowych zakotwiczonych do zbiorników i wieży operacyjnej; zabezpieczenie   

       powłokowe zostanie wykonane powłoką malarską  (nazwa koloru   i symbol………………………….) 

ł)     wykonanie kilkuwarstwowego zabezpieczenia powłokowego (powłoki malarskie) całej elewacji    

        zbiorników  6 i  9 wraz z wieżą operacyjną ( w tym ramp do niej przylegających);    

        zabezpieczenie powłokowe zostanie wykonane powłoką malarską  (nazwa koloru    

        i symbol………………………….) 

  5.2  Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodnić  

z Zamawiającym kolejność rozpoczęcia prac i ich przebieg na poszczególnych zbiornikach, galerii oraz 

wieży operacyjnej; 

5.3 wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

5.4  uporządkowanie terenu, na którym odbyły się prace dotyczące przedmiotu zamówienia oraz utylizacja    

       materiałów powstałych w toku tych prac; 
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     5.5   sprawdzenia stanu jakościowego i ilościowego wykonania robót dokona kierownik elewatora przy      

        współpracy z innymi pracownikami Zamawiającego oraz osobami wskazanymi, po wykonaniu robót  

i  uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenie prac; 

5.6 Wykonawca robót odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na przekazanym terenie  

        w czasie wykonywania prac; 

5.7 Wykonawca odpowiada za powierzone mienie w zakresie ewentualnych zniszczeń wynikających  

        z prowadzenia robót; 

5.8  Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem staranności oraz    

       wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym    

       bezpieczeństwa pracy na wysokości; 

5.9  Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji pracy, aby prowadzenie robót obejmujących   

       przedmiot zamówienia nie zakłócało pracy elewatora. 

5.10  Zastrzega się, że w przypadku prowadzenia prac przez Wykonawcę poza codziennymi godzinami   

        pracy Elewatora Pieniężno, będzie on zobowiązany każdorazowo dokonać stosownych uzgodnień  

        z kierownikiem obiektu. 

 

6. Zakres prac dla Zamawiającego 

6.1 Przygotowanie i przekazanie miejsca pod wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6.2 Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR O/Malbork. 

6.3 Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

6.4 Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

    

§ 2 

Wartość przedmiotu zamówienia 

 

1.  Strony zgodnie ustalają cenę ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w Elewatorze 

Pieniężno - opisanego w §1 niniejszej Umowy na kwotę netto …………………… PLN (słownie 

złotych: …………………………………), cena zostanie powiększona o należny podatek VAT 

obowiązujący w dacie wystawienia faktury.  

Na dzień zawarcia Umowy stawka VAT wynosi 23%, a tym samym cena brutto wynosi  

………………………… PLN (słownie złotych: ………………………………………………..); 

1.1  Strony zgodnie ustalają cenę ryczałtową za wykonanie etapu bieżącego (Etap I) przedmiotu zamówienia 

w Elewatorze Pieniężno – opisanego w § 1 ust.1, pkt 1.2, ppkt a) niniejszej Umowy na kwotę 
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netto………………………………………………………………………………………….PLN (słownie 

złotych:………………………………………………………………), cena zostanie powiększona o 

należyty podatek VAT, obowiązujący w dacie wystawienia faktury. 

Na dzień zawarcia Umowy stawka VAT wynosi 23%, a tym samym cena brutto wynosi  

………………………… PLN (słownie złotych: ………………………………………………………..); 

1.2 Strony zgodnie ustalają cenę ryczałtową za wykonanie etapu następnego (Etap II) przedmiotu 

zamówienia w Elewatorze Pieniężno – opisanego w § 1 ust 1, pkt, ppkt b) niniejszej Umowy na kwotę 

netto…………………………..PLN  (słownie złotych:………………………………………………), 

cena zostanie powiększona o należyty podatek VAT, obowiązujący w dacie wystawienia faktury. 

Na dzień zawarcia Umowy stawka VAT wynosi 23%, a tym samym cena brutto wynosi  

………………………… PLN (słownie złotych: ………………………………………………..) 

 

2. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy  zmieni się 

zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT 

 

 

 

 

§ 3 

Rozliczenia i wpłaty 

 

1. Rozliczenie i zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie 

wystawionych przez wykonawcę faktur VAT. Zapłata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktur przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:   (nazwa banku 

i nr konta……………………………………………………………………..) 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

Umowy, odpowiednio: 

a) po dokonaniu odbioru wykonania etapu bieżącego przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej 

faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony, w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy – cenę opisaną w § 2, ust. 1 

 pkt 1.1 

b) po dokonaniu odbioru wykonania etapu kolejnego  przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej 

faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony w ciągu 30 dni od daty otrzymania tych 

dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. – cenę  opisaną w § 2, ust. 1  

pkt 1.2 
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c) Strony Umowy ustaliły wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki  

ze strony Zamawiającego równą wartości ustawowej. 

 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w kwocie ………………... zł 

(słownie złotych):………………………………………………………………………………… 

Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: 

…………………………………………………………………………………………………                                                         

2.  Strony ustalają, że: 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w kwocie…………………zostanie 

zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia, potwierdzonego protokołami odbioru 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a 30% wartości wniesionego zabezpieczenia  

w kwocie…………………………. zostanie zwolniona nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady przedmiotu Umowy.; 

 

§ 5 

Terminy realizacji 

 

1. Strony  ustaliły terminy wykonania Umowy i zakończenia wszystkich prac, stanowiących 

przedmiot Umowy w następujący sposób:  

a) Termin zakończenia etapu bieżącego (I Etap): zbiorniki  6 wraz z wieżą operacyjną, wyznacza się 

na dzień 30 listopada 2020 roku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu 

wskazanego powyżej, nie później jednak niż do 30 czerwca 2021 roku. Wykonawca jest zobowiązany 

do zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru prac najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem 

zakończenia prac. 

b) Termin realizacji etapu następnego (II Etap): zbiorniki  9, wyznacza się na dzień 30 listopada 2021 

roku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu wskazanego powyżej, nie później 

jednak niż do 30 czerwca 2022 roku. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do 

końcowego odbioru prac najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zakończenia prac. 

c)   Strony ustaliły, że termin rozpoczęcia realizacji etapu kolejnego (II Etap) o którym mowa  

w pkt b), nastąpi nie wcześniej niż w 3 kwartale (od lipca) 2021 roku, po wykonaniu etapu 

pierwszego i odbiorze prac wchodzących w jego zakres.  

2. Terminy określone w  § 4  Umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku porozumienia Stron, które 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 
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3. Termin wykonania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas, przez który Wykonawca nie 

może jej wykonywać ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym gdy temperatura na 

zewnątrz wynosi mniej niż 5o C. 

4.   Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie przedmiotu 

Umowy,  jeżeli powstało ono na skutek działania siły wyższej. Jako przyczyny siły wyższej uznaje się 

te okoliczności, które powstały z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych przez Strony,  

w szczególności takich jak: wojna, wewnętrzne niepokoje ( w tym blokady dróg), powodzie, pożary, 

trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie, stany nadzwyczajne i wyjątkowe, wydanie decyzji 

nakazujących zaprzestanie lub zawieszenie działalności przez Wykonawcę, trudności w transporcie 

krajowym i inne katastrofy. O zaistnieniu siły wyższej oraz o zakończeniu jej występowania 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej.  

W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy, wskazany w ust. 1, ulega przedłużeniu  

o okres, w którym wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę było niemożliwe lub wielce 

utrudnione z powodu działania siły wyższej (okres od dnia powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej 

do dnia powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu działania siły wyższej). 

 

 

§ 6 

Wykonanie Umowy 

 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności  

z wymogami Zamawiającego.  

b) świadczenie prac będących przedmiotem niniejszej Umowy odbędzie się z użyciem własnych 

zasobów, materiałów, narzędzi i czynności. 

c) dozór nad pracami w zakresie bhp i p.poż; 

d) Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do wykonania niezbędnego zabezpieczenia  

prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

e) Wykonawca może w wykonywaniu przedmiotu Umowy posłużyć się podmiotem trzecim wyłącznie 

na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wraz 

z podaniem informacji o zakresie prac podwykonawcy oraz przysługującym mu wynagrodzeniu.  

f) w wypadku, o którym mowa w pkt e) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 

g) Postanowienia Umowy, a w szczególności obowiązki Wykonawcy odnoszą się także do 

podwykonawcy i pracowników podwykonawcy. 
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h) W umowach z podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w tych 

umowach za zakres prac wykonywanych przez podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia 

przypadającego na ten zakres prac w niniejszej Umowie. 

i) Podwykonawca, nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami. 

j) Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, zagrożenia 

dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może, po wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego, 7-dniowego terminu,  ograniczyć zakres prac jeszcze nie wykonanych 

przez Wykonawcę i zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co 

nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu 

art. 480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu 

powinno zostać sporządzone na piśmie z podaniem przyczyny,  oraz wysłane na adres siedziby 

Wykonawcy oraz pocztą elektroniczną. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za prace już wykonane. 

 

2.   Obowiązki Zamawiającego:  

a) przygotowanie i przekazanie obiektu Wykonawcy; 

b) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy; 

      

§ 7 

Odbiór robót 

 

1. Zgłoszenie odbioru następuje na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się formę ustną). 

2. Na zakończenie odbioru Strony sporządzą pisemny protokół odbioru robót, który określi stan  

i potwierdzi prawidłowe przyjęcie przedmiotu zamówienia, 

3.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy, który powinien być odebrany przez Zamawiającego po uprzednim 

przeprowadzeniu przewidzianych aktualnymi przepisami prób i sprawdzeń. 

4. Strony przystąpią do odbioru i podpisania protokołu nie później niż do 5 dni roboczych od daty 

powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

5. Wyjątek stanowi sytuacja niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8 i w takich 

okolicznościach roboty nie są odbierane.  

6. Protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę, sprawdzone i podpisane przez osobę upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu bez uwag. 

8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót będzie w szczególności: 

a)    Zakończenie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy bez uwag, 
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b)    Przedłożenie przez Wykonawcę kopi karty przekazania odpadów, certyfikatów, aprobat   

     technicznych i atestów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy (jeśli są takie wymagane), 

c)   Uporządkowanie przez Wykonawcę terenu prac.  

9. Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonych prac, winno być uzasadnione poprzez 

określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy wskazówek. Odmowa odbioru z powodu niewłaściwego 

wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego 

usunięcia wady na swój koszt, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 14 dni. W razie nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do ich 

usunięcia we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu. 

 

§ 8 

Gwarancja 

 

1.     Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat. 

W  trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek      

stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu Umowy  

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy  

o stwierdzonych wadach i usterkach. W sytuacji, w której usunięcie wady lub usterki nie jest możliwe 

oraz gdy Zamawiający po raz drugi   zgłosi wystąpienie takiej samej wady lub usterki a uprzednia 

naprawa nie przyniosła rezultatu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu 

Umowy lub jego części na nowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 

dni. 

3.      W razie dokonania znaczącej naprawy lub wymiany na nowy przedmiotu Umowy lub jego części, 

okres gwarancji określony w § 8 ust. 1, niniejszej Umowy, biegnie na nowo  odpowiednio dla całości 

lub części przedmiotu Umowy.  

4   Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej  

  w terminie 5 dni od ich ujawnienia.  

5. Zamawiający może usunąć lub zlecić usunięcie wad, w tym wymianę przedmiotu Umowy lub jego 

części na nowy, w zastępstwie Wykonawcy, nieusuniętych w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2, 

niniejszej Umowy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego,  

7-dniowego terminu.  

          Wszelkimi kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad i usterek, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę.  
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§ 8 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy bez winy Zamawiającego lub w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu Umowy  

2. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, bez winy 

Zamawiającego, to zobowiązuje się on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% 

wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji niedotrzymania terminów 

realizacji po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy  

na piśmie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania nie krótszego niż 14 dni  

2. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku istotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji 

przedmiotu Umowy, oraz w przypadku jego wykonania w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową                             

i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu ich 

wykonania, nie krótszego niż 14 dni,  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.   

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego w przypadku braku realizacji przez 

Zamawiającego swoich zobowiązań umownych tj.: opóźnienia w realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy, bezzasadnej odmowy podpisana protokołów odbioru bądź bezzasadnej odmowy 

przystąpienia do odbioru 

4. Prawo odstąpienia może być przez Zamawiającego wykonywane do dnia   15.12.2020 r. 

5. Strony mogą odstąpić od Umowy w innych wypadkach, o których mowa w kodeksie cywilnym. 

 

§ 11 

          Poufność 

1. Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, w tym szczegóły finansowe 

są  poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich. 

2. Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź współpracownikom Stron, 

którym dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy i którzy 

zostaną zobowiązani do zachowania poufności. Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby 
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informacje poufne nie były udostępniane osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak i ich 

współpracowników, z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.  

3. Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji jej 

przedmiotu.  

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za nieuprawnione 

ujawnienie informacji poufnych przez Wykonawcę, jego współpracowników lub pracowników  

w wysokości 15 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy za każde nieuprawnione 

ujawnienie. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części Umowy innym osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcia właściwemu sądowi 

powszechnemu dla siedziby Oddziału Zamawiającego. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron.  

 

 

 

     Zamawiający                   Wykonawca 

 

 


