FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ......./2013

PROJEKT

zawarta w dniu ……………………. 2013 r. w ………………… pomiędzy:
1) CHP Energia Sp. z o. o. 18-210 Szepietowo, Wojny Wawrzyoce, wpisaną do rejestru
prowadzonego przez ………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
……………….., posiadającą NIP 722-16-24-470, REGON: 200437140, którą reprezentuje:
Andrzej Wyszyoski - Prezes Zarządu,
Mirosław Siemieniako - Członek Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym,
a
2) .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...., będącą Generalnym Wykonawcą, którą reprezentuje:
...............................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
§ 1.
Przedmiot niniejszej umowy
1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, Biogazownię Rolniczą o mocy ok.
1,2 MW w miejscowości Wojny Wawrzyoce, Gmina Szepietowo (dalej w treści niniejszej
umowy zwanej Biogazownią) w ramach Projektu pn.: Budowa biogazowni w Gminie
Szepietowo" o numerze WND-RPPD.05.02.00-20-012/12 realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej 5 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD 05.02.00-20-012/12 z
dnia 17 kwietnia 2013 roku, na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w
obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyoce” objętych księgą wieczystą numer
LM1W/00041509/6, których Zamawiający jest właścicielem.
2) Zakres niniejszej umowy obejmuje: wykonanie robót budowlanych, wyposażenie i
uruchomienie Biogazowni oraz oddanie jej do użytkowania.
3) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi zgodnie z:
a) Projektem Budowlanym (w części dotyczącej biogazowni) pt. „Budowa biogazowni
rolniczej o mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami
towarzyszącymi (kat. XVIII) oraz budowa wytwórni pelletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na
działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny
Wawrzyoce” opracowany przez mgr inż. arch. Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu
2013 r. wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn.
22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013). Zakres prac dotyczy tylko biogazowni i nie dotyczy
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wytwórni pelletu. Uszczegółowienie zakresu prac stanowi załącznik nr 10 „Granice
realizacji przedmiotu umowy”. Projekt budowlany stanowi załącznik nr 1, Decyzja o
pozwoleniu na budowę stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy
b) warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. (nr
RP4/27298/2012) z dnia 19 grudnia 2012 r., stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy, w zakresie zgodnym z „Granicami realizacji przedmiotu umowy” – załącznik nr 10
c) opinią geotechniczną dla potrzeb projektu zbiorników i silosów biogazowni na gruntach
wsi Wojny Wawrzyoce gm. Szepietowo – działka nr ew. 177/2 sporządzoną przez mgr inż.
Wojciecha Rogowskiego (upr. nr 077077) stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Biogazowni Rolniczej typu NaWaRo o mocy cieplnej 3,53 MWc i mocy
elektrycznej 1,9MWel, na wydzielonej części działki 177” w obrębie wsi Wojny Wawrzyoce
gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie wraz z niezbędną
drogą dojazdową zlokalizowaną na części działki nr 176 z dn. 26.11.2010r. (OSR.762414/10), stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej umowy,
e) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013),
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy
f) operatem ochrony przeciw pożarowej dotyczącym zabudowy usługowo-produkcyjnej dla
obiektu Biogazowni Rolniczej opracowanym przez inż. Wojciecha Podraszka (Nr UPR.
516/2009) w sierpniu 2012r., stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej umowy,
4) Zamawiający określa, że wsadem do Biogazowni o nominalnej mocy elektrycznej agregatu
prądotwórczego w wysokości 1200 kW będzie:
Kiszonka z kukurydzy i kiszonka traw w ilości 8 220 t/rok o zawartości 32% suchej masy oraz
95% suchej masy organicznej, wytłoki owocowe w ilości 7 000t/rok o zawartości 25% suchej
masy oraz 92,5% suchej masy organicznej, wycierka ziemniaczana w ilości 6 500t/rok o
zawartości 15% suchej masy oraz 92,3% suchej masy organicznej, młóto gorzelniane w ilości
3 000t/rok o zawartości 20% suchej masy oraz 80% suchej masy organicznej, wysłodki
cukrownicze w ilości 12 500t/rok o zawartości 20% suchej masy oraz 95% suchej masy
organicznej przez co i w oparciu o powyższe, założeniem konstrukcyjnym Biogazowni jest
dostarczenie przez Zamawiającego łącznie ok. 7873 t/rok suchej masy organicznej dla
podanych materiałów wsadowych, z uwzględnieniem powyższego składu ilościowego dla
poszczególnych rodzajów substratów. Zamawiający zastrzega możliwośd zmiany ilościowej
poszczególnych substratów ale zmiana będzie zawsze na korzyśd substratów o większej
wydajności biogazu i korzystniejszym parametrom chemicznym w zakresie przebiegu procesu
przemiany metanowej substratów nie wymagającej zmiany wielkości fermentorów i innych
urządzeo instalacji. Każda zmiana substratów będzie uzgadniana z wykonawcą. Zamawiający
gwarantuje, że substraty do produkcji biogazu wolne będą od zanieczyszczeo.
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§ 2.
Personel Zamawiającego
1) Koordynatorem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie ………….., nr telefonu
…………….., adres e-mail: ……………, który będzie pełnił funkcję Kierownika Projektu,
2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż zostaną wskazani przez
Zamawiającego na etapie prowadzenia robót budowlanych.

1)

2)
3)

4)

§ 3.
Personel Wykonawcy
Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą:
 ...................................................................
 ...................................................................
Kierownikiem Budowy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie ……………. nr
telefonu ………………, adres e-mail: ………………………….
Wykonawca zapewni podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy personel zapewniający
należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z niniejszą umową i pozostałymi
wymaganiami określonymi w § 1 ust. 3, posiadający odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i
doświadczenie, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
W przypadku zmiany osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, nowa osoba musi
spełniad wymagania określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. O każdej
zmianie osób Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego.

1)

a)






§ 4.
Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
przekazanie Wykonawcy następujących dokumentów:
Decyzji o warunkach zabudowy nr 9/2011 z dn. 19 kwietnia 2011 r. (IU. 6730.9.2011)
Decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy z dnia 9 maja 2011 r. (IU.6730.9.2011) –
załącznik nr 6 do niniejszej umowy,
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Biogazowni Rolniczej typu NaWaRo o mocy cieplnej 3,53 MWc i mocy
elektrycznej 1,9MWel, na wydzielonej części działki 177 w obrębie wsi Wojny
Wawrzyoce gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie
wraz z niezbędną drogą dojazdową zlokalizowaną na części działki nr 176 z dn.
26.11.2010r. (OSR.7624-14/10)
Decyzji nr OSR.7624-14/1//2010/2011 z dnia 05.05.2011 r. o przeniesieniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – załącznik nr 8
do niniejszej umowy,
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Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. (nr
RP4/27298/2012) z dnia 19 grudnia 2012 r. – załącznik nr 3 do niniejszej umowy
Opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu zbiorników i silosów biogazowni na gruntach
wsi Wojny Wawrzyoce gm. Szepietowo – działka nr ew. 177/2 sporządzona przez mgr inż.
Wojciecha Rogowskiego (upr. nr 077077)– załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
Operatu ochrony przeciwpożarowej dotyczącego zabudowy usługowo-produkcyjnej
opracowanego przez inż. Wojciecha Podraszka (nr UPR. 516/2009) w sierpniu 2012r. –
załącznik nr 9 do niniejszej umowy
 Projektu Budowlanego (w części dotyczącej biogazowni) pt. „Budowa biogazowni rolniczej o
mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami towarzyszącymi (kat. XVIII)
oraz budowa wytwórni pelletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i
177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyoce” opracowany przez mgr inż. arch.
Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu 2013 r. wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na
budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013).

b) wykonanie uzupełniających badao geologicznych zgodnie z zakresem określonym przez
Wykonawcę i przekazanie Wykonawcy raportu z tych badao – w terminie 30 dni od daty
wskazania przez Wykonawcę miejsc dokonania badao (jeśli będą konieczne),
c) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy bez konieczności prowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych prac
rozbiórkowych i odwodnieniowych,
d) określenie Wykonawcy granic realizacji przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 10
do niniejszej umowy,
e) Wykonawca , w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewni organizację placu budowy
w granicach realizacji przedmiotu umowy. Doprowadzenie energii elektrycznej I wody
niezbędnych do realizacji prac leży po stronie Zamawiającego.
f) zapewnienie Wykonawcy substratów (w tym gnojowicy lub inoculum z działającej
biogazowni) o właściwościach umożliwiających dokonanie rozruchu biogazowni
składającej się na przedmiot niniejszej umowy w terminie określonym przez Wykonawcę,
g) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnieo oraz
oświadczeo i zapewnieo wobec organów administracyjnych dla celów związanych z
realizacją niniejszej umowy, które są niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
h) Przekazanie Wykonawcy pomieszczeo do zabudowy jednostki kogeneracyjnej, sterowni,
podajnika substratów, separatora , przepompowni i in. Opisanych w załączniku Granice
realizacji przedmiotu Umowy nr 10
2). W trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do kontroli
realizacji przedmiotu niniejszej umowy na każdym etapie jego realizacji, w tym występowanie
do Wykonawcy z zapytaniami o stan realizacji niniejszej umowy.

-4-

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§ 5.
Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej
umowy do obowiązków Wykonawcy szczególnie należy:
1) poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy:
2) Opracowanie dokumentacji ;
 informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia,
 instrukcja obsługi biogazowni,
 instrukcje obsługi urządzeo,
 harmonogram przeglądów serwisowych modułu kogeneracyjnego
3)
koszty ubezpieczeo, gwarancji,
4)
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem
umowy od:
 wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych,
urządzeo oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z
wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż wartośd umowna określona w § 9
niniejszej umowy,
 odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z
wykonywaniem działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę nie
mniejszą niż wartośd umowna określona w § 9 niniejszej umowy.
5) Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swój koszt. Polisy i inne dokumenty
ubezpieczeniowe poświadczone za zgodnośd z oryginałem Wykonawca złoży
Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu robót, lecz nie
później niż w dniu rozpoczęcia robót pod rygorem naliczenia kar umownych”
6)
koszty związane z utrzymaniem zaplecza budowy w zakresie utylizacji odpadów,
7)
koszty robocizny i sprzętu budowlanego,
8)
wybudowanie obiektów wchodzących w skład Biogazowni, z wyjątkiem Hali do
zabudowy jednostki kogeneracyjnej, sterowni, podajnika substratów, separatora i in.
opisanych w załączniku Granice realizacji/Obowiązki Zamawiającego, dostawa oraz
montaż: materiałów, urządzeo i instalacji, kompletne wyposażenie obiektów
wchodzących w skład Biogazowni, przeprowadzenie rozruchu urządzeo i instalacji
9)
przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, rozruchu Biogazowni i przeszkolenie
personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeo i instalacji,
10) koszty usunięcia wad w okresie odpowiedzialności Wykonawcy w ramach gwarancji
jakości,
11) informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie
technicznym w stosunku do rozwiązao technicznych przyjętych w Projekcie budowlanym
wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takich zmian;
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1)

2)
3)

4)

5)

§ 6.
Termin realizacji
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
a) Budowa komory fermentacyjnej wraz z wyposażeniem – III kwartał 2013 roku
b) Budowa wtórnej komory fermentacyjnej wraz z wyposażeniem – III kwartał 2013 roku
c) Budowa instalacji gazowej – IV kwartał 2013 roku
d) Budowa i montaż modułu kogeneracyjnego – I kwartał 2014 roku
e) Montaż wyposażenia systemu kogeneracyjnego – I kwartał 2014 roku
f) Budowa instalacji elektrycznej i cieplnej – II kwartał 2014 roku
g) Zakup i instalacja oprogramowania sterującego procesem technologicznym – II kwartał
2014 roku
h) Budowa zbiornika żelbetowego frakcji nawozu (laguna) – II kwartał 2014 roku
i) Budowa suszarni taśmowej do biomasy rolnej – II kwartał 2014 roku
j) wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie Biogazowni - do 2 m-cy od wykonania
zabudowy modułu kogeneracyjnego,
k) rozpoczęcie uruchomienia Biogazowni – do 5 dni roboczych od uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie Biogazowni
Za uruchomienie Biogazowni strony uznawad będą uruchomienie modułu kogeneracyjnego w
oparciu o wyprodukowany w biogazowni biogaz i osiągnięcie przez moduł kogeneracyjny
parametrów nominalnych (moc elektryczna 1200kW , moc cieplna 1204 kW) oraz zespolonej
z modułem niskotemperaturowej suszarni taśmowej o parametrach określonych w załączniku
„opis technologii biogazowni”. W przypadku nie udostępnienia substratów do rozruchu
zgodnie z §4 ust.1 pkt f na dzieo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zakres prac
objętych umową uznaje się za wykonany z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawca zobowiązany jest wykonad poszczególne etapy Przedmiotu Umowy w terminach
pośrednich określonych w § 6 ust. 1.
Z ważnych powodów Strony dopuszczają zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów
realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem , że koocowy termin realizacji przedmiotu
umowy nie może byd dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
Wykonawca winien dołożyd wszelkich starao w celu uniknięcia wszelkich opóźnieo w
realizacji Robót oraz natychmiast poinformowad Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek
okoliczności mogących skutkowad lub skutkujących opóźnieniem.
Zawieszenie przez Zamawiającego prac objętych Zadaniem Inwestycyjnym jako przedmiotem
umowy jest wyłączone.

§ 7.
Cesja praw i obowiązków, podwykonawstwo
1) Żadna ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie może przenieśd ani obciążyd
jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek jej
części, w tym dokonad przelewu przysługujących mu wierzytelności, na rzecz osoby trzeciej.
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2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub
uchybienia Wykonawcy.
3) Fakt posługiwania się przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcą nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązków wynikających z niniejszej umowy, oznacza to, że Wykonawca
będzie działał jako Generalny Wykonawca całego Projektu.
4) Podwykonawca nie może zostad uprawniony do ulg związanych z siłą wyższą szerszych niż
wynikające dla Wykonawcy z niniejszej umowy.

1)

2)

3)

4)

§ 8.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązany jest posiadad ubezpieczenie:
a) od wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną odpowiadającą wartości zamówienia z
rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody w mieniu znajdującym się w sąsiedztwie
terenu na którym prowadzone są prace oraz za szkody powodujące roszczenia
odszkodowawcze pomiędzy ubezpieczonymi biorącymi udział w pracach oraz za szkody
powstałe
w
dodatkowym
okresie
ubezpieczenia
spowodowane
przez
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w trakcie wykonywania czynności, mających na celu
wypełnienie zobowiązao gwarancyjnych przewidzianych w kontrakcie Wymóg zawarcia
umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży polisę
ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk spełniającą wymagane warunki.
b) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody wyrządzone w związku
z lub w następstwie prowadzenia robót budowlanych i wykonywania Przedmiotu Umowy z
rozszerzeniem odpowiedzialności za wadliwy produkt na sumę ubezpieczenia nie niższą
niż wartośd zamówienia w zł. oraz okazad ww. polisy w terminie 7 dni przed
rozpoczęciem robot budowlanych oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego wraz z
dowodami bieżącego opłacania składek.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, o której
mowa w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawid Zamawiającemu w terminie 7 dni przed upływem okresu
ubezpieczenia dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej.
W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1–2, Zamawiający
uprawniony jest do zawarcia umów ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy w zakresie
określonym w ust. 1–2 oraz uprawniony będzie do potrącenia zapłaconych z tego tytułu
składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cesji uprawnieo z tytułu przedstawianych w
ramach niniejszej umowy polis ubezpieczeniowych na wskazaną przez Zamawiającego
instytucje finansującą.
§ 9.
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Wynagrodzenie
1) Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:
a) w wysokości ……………….. zł netto (słownie: ………….. złotych …….groszy) plus podatek VAT
w wysokości …………….zł (słownie …………………….złote …….groszy), łącznie ………………. zł
netto (słownie: …………………… złotych ……… groszy).
2) Strony ustaliły płatności, ze płatności będą realizowane:
a) w walucie PLN na rachunek Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze
proforma.
3) Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 stanowi podstawę do obliczania kar umownych
określonych w § 15. niniejszej umowy.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

§ 10.
Warunki płatności
Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur proforma i faktur
częściowych, które zostaną sporządzone w oparciu o protokoły odbioru częściowego
przedmiotu niniejszej umowy oraz faktury koocowej wystawionej po dokonaniu odbioru
koocowego przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem zaliczek, który
stanowi załącznik nr 11 do niniejszej umowy.
Zapłata każdej prawidłowo wystawionej faktury proformy nastąpi w terminie 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę
Za termin dokonania zapłaty strony uważają dzieo uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
jakiejkolwiek części tego wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia
odsetek ustawowych:
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nr
identyfikacyjny NIP 722-16-24-470; Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT
od towarów i usług, nr identyfikacyjny NIP
Zasada wpłat i rozliczania zaliczek:
a) Przyjmuje się miesięczny cykl wpłat zaliczek (do 7 dnia każdego miesiąca). Rozliczanie
zaliczek będzie następowało zgodnie z rzeczywistym obmiarem robót na koniec
miesiąca (na podstawie protokołu obmiaru robót) i dokonanych dostaw (na podstawie
protokołu dostawy/CMR)
Jeżeli obmiar robót/zakres dostaw będzie większy niż kwota wpłaconej zaliczki Zamawiający ureguluje różnicę na podstawie faktury VAT, przelewem do 7 dni od daty
wystawienia.
b) Płatności i fakturowanie będą następowad w: PLN.
c) Na każdy miesiąc zostaną ustalone wartości zaliczek w walucie PLN.
d) Kwoty zaliczek dla różnych miesięcy będą różne.
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e) Strukturę finansową przedstawiono na oddzielnych załącznikach będących częściami
umowy: Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu płatności zaliczek.
f) Zaliczki rozliczane będą w okresach miesięcznych częściowymi fakturami VAT (po
dostawie towaru lub na podstawie miesięcznego obmiaru robót).
g) Zaliczki płatne będą do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca w okresie trwania umowy na
podstawie faktury proforma.
h) Zaliczki zabezpieczone będą gwarancjami bankowymi zwrotu zaliczki sporządzonymi
według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej umowy
i) Jeżeli Wykonawca nie przedłoży gwarancji zwrotu zaliczki to Zamawiający może się
wstrzymad od wpłaty zaliczki.
j) Gwarancje zwrotu zaliczki przedkładane będą do 2 dnia każdego kolejnego miesiąca w
okresie trwania umowy.
k) Gwarancje bankowe miesięczne będą miały termin ważności do kooca szóstego tygodnia
licząc od pierwszego dnia każdego miesiąca, w którym ma nastąpid wpłata danej zaliczki
i ich ważnośd rozpocznie się w chwili wpłaty zaliczki na konto Wykonawcy.
l) Jeżeli zaliczka będzie obejmowad dostawy lub roboty, których harmonogram rzeczowofinansowy uwzględnia rozliczenie w różnym czasie (częśd zaliczki w danym miesiącu,
druga częśd w terminie późniejszym), Wykonawca dostarczy gwarancję bankową
zstępującą lub dwie oddzielne gwarancje. Termin zakooczenia gwarancji będzie dłuższy
o dwa tygodnie od planowanego rozliczenia robót/dostaw.
m) Jeżeli z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, opóźni się dostawa wybranych
elementów umowy Zamawiający może wystąpid z wnioskiem do Wykonawcy o
wydłużenie ważności gwarancji na opóźniony zakres dostawy, a Wykonawca
zobowiązany będzie wydłużyd gwarancję lub przedłożyd nową na czas opóźnienia. W
takim przypadku koszty wydłużenia lub wystawienia nowej gwarancji obciążają
Wykonawcę.
n) Jeżeli zamawiający nie wpłaci zaliczki do 7 dnia każdego następującego miesiąca w
okresie realizacji umowy to Wykonawca może wstrzymad prace realizowane w ramach
umowy. Po wpłacie opóźnionej zaliczki (zaliczek) Wykonawca w terminie 10 dni
przedłoży zweryfikowany harmonogram prac. Jeżeli Zamawiający z tytułu opóźnienia
wpłaty zaliczki (zaliczek) zażąda wystawienia przedłużenia gwarancji bankowej lub
wystawienia nowej to Wykonawca jest zobowiązany spełnid to żądanie lecz koszty
wynikające z przedłużenia gwarancji lub wystawienia nowej gwarancji bankowej
obciążają Zamawiającego.
o) Gwarancje zwrotu zaliczek przygotowywane będą w walutach wpłacanych zaliczek.
p) Kwoty wpłacanych zaliczek i wystawianych gwarancji bankowych będą realizowane w
kwotach netto + obowiązujący podatek VAT.
q) Podatek VAT będzie płatny w takiej samej walucie jak kwota netto, wskazana na fakturze
proforma lub fakturze VAT.
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§ 11.
Rozwiązanie umowy
1) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy;
b) wystąpienia zaległości powyżej 60 dni, po stronie Wykonawcy w zapłacie zobowiązao
podatkowych, skarbowych, składek ZUS, itp.;
c) wystąpienia zawinionego przez Wykonawcę istotnego opóźnienia rozpoczęcia robót ,
przekraczający 60 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz istotnego zawinionego przez
Wykonawcę przestoju w ich wykonywaniu;
d) wystąpienia zawinionych przez Wykonawcę opóźnieo w trakcie realizacji robót
przekraczających 60 dni w stosunku do terminów § 6 ust. 1 ;
2) Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku zawinionego opóźnienia
rozpoczęcia realizacji umowy oraz opóźnienia wykonywania obowiązków ze strony
Zamawiającego przekraczającego 60 dni od terminów określonych w niniejszej umowie..
3) W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Strony ustalają następujące postanowienia
szczególne:
a)
Wykonawca jest zobowiązany do:
 zaprzestania wykonywania robót,
 w ciągu 2 dni od daty rozwiązania niniejszej umowy, protokolarnego przekazania
wykonanej części robót i terenu budowy Zamawiającemu oraz sporządzenia przy
udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzieo odstąpienia,
do czynności z tym związanych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Umowy
dotyczące odbiorów
 Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy swój sprzęt i materiały,
pozostawiając go w stanie czystym,
 przekazania Zamawiającemu dokumentów, urządzeo i materiałów, za które
Wykonawca otrzymał wynagrodzenie,
 sporządzenia wykazu materiałów, urządzeo i konstrukcji, których pozostawienie na
placu budowy jest niezbędne.
b)
Zamawiający jest zobowiązany do:
 dokonania odbioru wykonanych robót w toku przez przedstawiciela Zamawiającego,
 zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za częśd robót, która została wykonana do dnia
rozwiązania niniejszej umowy i robót w toku oraz za pozostawione na placu budowy
materiały, urządzenia i konstrukcje których pozostawienie na placu budowy jest
niezbędne, zgodnie z podpisanym protokołem,
 do odbioru robót w toku stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.
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1)

2)

3)

4)

5)

§ 12.
Warunki odbioru
Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót i
dostaw:
a) odbiory częściowe i odbiory dostaw stanowiące podstawę do wystawiania faktur
częściowych za wykonanie części robót lub za dostawy urządzeo;
b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
c) uruchomienie
d) odbiór koocowy.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dostaw, dokonywane będą przez
przedstawicieli stron wskazanych w niniejszej umowie albo posiadających odrębne
pełnomocnictwo do reprezentowania strony. Wykonawca winien zgłaszad gotowośd do
odbiorów, o których mowa wyżej mailem Koordynatorowi Zamawiającego na adres e-mail
wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Odbiory częściowe będą dokonywane przez wskazanych w umowie przedstawicieli Stron
protokolarnie, w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę wykaz robót w okresie
poszczególnych miesięcy kalendarzowych.
Uruchomienie – gotowośd do uruchomienia zostanie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie.
W przypadku gdy w ciągu 30 kolejnych dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do
uruchomienia nie będzie możliwe uruchomienie z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy, za dzieo uruchomienia strony uznają 31 kolejny dzieo następujący od dnia
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do uruchomienia.
Odbiór koocowy zostanie dokonany po całkowitym zakooczeniu wszystkich robót
budowlanych oraz po Uruchomieniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi, pisemnie
Zamawiającemu zakooczone roboty budowlane do odbioru koocowego po ich całkowitym
wykonaniu oraz po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa. Wraz
ze zgłoszeniem gotowości do odbioru koocowego Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu:
 kopii kart gwarancyjnych producentów urządzeo i materiałów,
 instrukcji obsługi biogazowni
 instrukcji obsługi urządzeo oraz dokumentację DTR dla urządzeo,
 prawa własności oprogramowania sterującego procesem technologicznym wraz z
wszelkimi nieograniczonymi prawami do ich wielostanowiskowego bezterminowego
używania i bezterminowej licencji jako element wybudowanej linii technologicznej w
zakresie stanowiącym zakres przedmiotu zamówienia.
 karty gwarancyjnej na całośd przedmiotu umowy,
 harmonogramu przeglądów serwisowych modułu kogeneracyjnego.
 Projektu powykonawczego wykonanego zgodnie z projektem budowlanym
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
 Inwentaryzacji wykonanych budowli i robót.
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 Dziennika budowy .
 Powyższa dokumentacja winna zostad przekazana w dwóch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nośniku CD, DVD
albo flash).
6) Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem odbioru koocowego, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumenty wymagane do odbioru.
7) Wykonawca uporządkuje miejsce wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej
umowy oraz usunie wszelkie pozostałości używanych materiałów itp. w terminie 14 dni po
dokonaniu odbioru koocowego lub po usunięciu ewentualnych usterek.
8) Zamawiający wyznaczy termin odbioru koocowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o gotowości do odbioru koocowego, jednakże nie dłużej niż w ciągu 21 dni od
zgłoszenia gotowości do odbioru koocowego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o
terminie odbioru koocowego z conajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
9) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyd w kontrolach przeprowadzanych przez organy
zawiadamiane przez Zamawiającego o zakooczeniu budowy i do uzupełniania dokumentacji
formalnej oraz wykonania robót wynikających z zaleceo kontrolnych i niezbędnych dla
uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
10) Strony zastrzegają sobie prawo do dokonania odbioru bądź przeprowadzenia czynności
odbiorowych jednostronnie w przypadku niestawiennictwa do czynności odbiorowych
osoby reprezentującej drugą Stronę, lub w przypadku odmowy podpisania protokołu przez
jedną ze stron.
§ 13.
Okres gwarancji
1) Okres gwarancji wynosi:
a) …. miesięcy dla robót budowlanych i instalacyjnych
b) .... miesięcy nie dłużej niż …. godzin pracy dla agregatu biogazowego typ
…………………(rama, silnik, sprzęgło i prądnica),
c) dla pozostałych urządzeo zgodnie z warunkami gwarancji producenta,
2) Strony wyłączają rękojmię wobec Przedmiotu niniejszej umowy.
3) Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy udzieli
Zamawiającemu gwarancji jakości na wmontowane maszyny, urządzenia, instalacje oraz
użyte materiały w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy (dalej: „Gwarancja”). Wzór
dokumentu gwarancyjnego, w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, stanowi załącznik nr
14 do niniejszej umowy. Ponadto udzielona Gwarancja obowiązuje bez uszczerbku dla
uprawnieo z gwarancji udzielonej przez ich producenta lub innego gwaranta. Warunkiem
obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jest wykonywanie przez Wykonawcę
w całym okresie gwarancji przeglądów bieżących Biogazowni - zgodnie z DTR urządzeo
Biogazowni, na oddzielnie określonych warunkach.
4) O ujawnionej wadzie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie niezwłocznie po
ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od jej ujawnienia. Za dochowanie
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formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go faxem lub mailem z późniejszym
pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno byd dokonane na adres Wykonawcy
wskazany w niniejszej umowie.
5) W przypadku wystąpienia wady zagrażającej bezpieczeostwu ludzi lub skutkującej
zatrzymaniem procesu produkcyjnego czas reakcji i przyjazdu ekipy remontowej Wykonawcy
strony określają na 24 godziny od terminu zgłoszenia wady lub usterki . Niedotrzymanie tego
terminu przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do wynajęcia innej dostępnej ekipy
remontowej i obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub usterki.
6) Wykonawca nie może odmówid usunięcia wad podlegających gwarancji jakości bez względu
na wysokośd związanych z tym kosztów, w tym kosztów związanych ze wzniesieniem
rusztowao, kosztów napraw i poprawek niezbędnych do usunięcia wady.
7) Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie.

1)

2)

3)

4)

§ 14.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzieo zwłoki do 30 dni bez
kar umownych, a za każdy następny dzieo zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego,
b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych,
przeglądzie gwarancyjnym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzieo
zwłoki, od daty uzgodnionej przez strony
c) za rozwiązanie niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie niniejszej umowy przez
Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za przerwę, w realizacji niniejszej umowy z
winy leżącej po stronie Zamawiającego, dłuższą niż 30 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzieo przerwy.
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w związku z poniesioną
szkodą w przypadku, gdy nastąpiła ona wskutek okoliczności dla których nie zostały
przewidziane kary umowne, albo gdy przysługujące Stronie kary umowne nie są
wystarczające dla pokrycia szkody z zastrzeżeniem, że łączna wysokość odszkodowania i
kar umownych nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego.
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§ 15.
Środowisko naturalne i jego ochrona
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa paostwowego oraz
przepisów miejscowych, zasad i regulacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz
dotyczących zanieczyszczenia, gospodarki zasobami wodnymi, emisji zanieczyszczeo do
atmosfery, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz ochrony przed promieniowaniem.
Wykonawca na swój koszty usunie z Terenu Budowy wszelkie nieczystości, opakowania oraz
odpady poprodukcyjne i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zgodną z
prawem utylizację.
§ 16.
Postanowienia koocowe
1) Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą byd dokonywane w formie pisemnych aneksów,
pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania
Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej, która może rzutowad na
prawidłowy przebieg inwestycji w tym o:
a) postawieniu Wykonawcy w stan upadłości lub likwidacji oraz przy powzięciu wiadomości
o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji Wykonawcy,
b) wystąpieniu zaległości powyżej 60 dni, po stronie Wykonawcy w zapłacie zobowiązao
podatkowych, skarbowych, składek ZUS, itp.
3) Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy kierowana będzie:
1) do Zamawiającego – pod adres …………….. lub faxem pod numer …………. lub pod adres
poczty elektronicznej …………………… oraz ………………………..
2) do Wykonawcy – pod adres ………………………….., lub faxem pod numer …………lub pod
adres poczty elektronicznej: ……………………………………………..
przy czym strony zgodnie postanawiają, że korespondencja kierowana faxem lub pocztą
elektroniczną uznawana będzie za doręczoną po odrębnym pisemnym potwierdzeniu jej
otrzymania przez adresata.
4) Strony poinformują o zmianie danych wskazanych w ust. 3 pod rygorem uznania, że
korespondencja skierowana na te adresy/numery została skutecznie doręczona.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do żądania od
Wykonawcy przedłożenia aktualnych zaświadczeo z Urzędu Skarbowego.
6) Niedostarczenie dokumentów wskazanych w powyższym ust. 5. może skutkowad
wstrzymaniem zapłaty faktur; Wykonawcy w tym przypadku za okres wstrzymania płatności
nie będą przysługiwały odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty.
7) Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne
z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie
wydzielone i pominięte, zaś pozostałe postanowienia niniejszej umowy będą w pełni wiążące
i skuteczne w taki sposób, jakby niniejsza umowa została zawarta bez takiego nieważnego,
niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Jeżeli zakres stwierdzonej
- 14 -

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu niniejszej umowy,
Strony niezwłocznie rozpoczną negocjacje w dobrej wierze dla naprawienia skutków takiej
nieważności lub niewykonalności oraz zastąpienia nieważnego postanowienia przez takie
ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadad będzie
intencji Stron dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.
8) Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu
na siedzibę powoda. Nie później niż 2 tygodnie przed wytoczeniem powództwa Wykonawca
wezwie Zamawiającego na piśmie do ugodowego rozwiązania sporu.
9) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron, wraz z następującymi załącznikami:
1) nr 1 – Projekt Budowlany w części dotyczącej biogazowni pt. „ Budowa biogazowni
rolniczej o mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami
towarzyszącymi (kat. XVIII) oraz budowa wytwórni peletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na
działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny
Wawrzyoce” opracowany przez mgr inż. arch. Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu
2013 r.
2) nr 2 - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013)
3) nr 3 - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. (nr
RP4/27298/2012) z dnia 19 grudnia 2012 r.
4) nr 4 - opinia geotechniczna dla potrzeb projektu zbiorników i silosów biogazowni na
gruntach wsi Wojny Wawrzyoce gm. Szepietowo – działka nr ew. 177/2 sporządzona przez
mgr inż. Wojciecha Rogowskiego (upr. nr 077077)
5)
nr 5 - Decyzji o warunkach zabudowy nr 9/2011 z dn. 19 kwietnia 2011 r. (IU.
6730.9.2011)
6) nr 6 – Decyzja o przeniesieniu warunków zabudowy z dnia 9 maja 2011 r. (IU.6730.9.2011)
7) Nr 7 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Biogazowni Rolniczej typu NaWaRo o mocy cieplnej 3,53 MWc i mocy
elektrycznej 1,9MWel, na wydzielonej części działki 177” w obrębie wsi Wojny Wawrzyoce
gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie wraz z niezbędną
drogą dojazdową zlokalizowaną na części działki nr 176 z dn. 26.11.2010r. (OSR.762414/10)
8) Nr 8- Decyzja nr OSR.7624-14/1//2010/2011 z dnia 05.05.2011 r. o przeniesieniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
9) Nr 9 - Operat ochrony przeciwpożarowej dotyczącego zabudowy usługowo-produkcyjnej
opracowanego przez inż. Wojciecha Podraszka (nr UPR. 516/2009) w sierpniu 2012r.
10) Nr 10 – granice realizacji przedmiotu umowy,
11) nr 11 – harmonogram zaliczek wraz z zasadami wpłat i rozliczania zaliczek,
12) nr 12 – harmonogram rzeczowo-finansowy,
13) nr 13 – wzór gwarancji bankowej zabezpieczającej zaliczki,
14) nr 14 – wzór dokumentu gwarancyjnego,
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15)

nr 15 – wzór protokołu dostawy urządzeo,
16) nr 16 – wzór protokołu odbioru częściowego/koocowego,
17) nr 17 – wzór protokołu uruchomienia biogazowni.
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną częśd niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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