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PROJEKT UMOWY NR ……/ZM/B/21 

zawarta w dniu ……….. roku, pomiędzy: 

Spółką pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Dorczyka 1, (62-
080 Tarnowo Podgórne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000490202, NIP: 669-050-27-73, Kapi-
tał Zakładowy: 158.167.550,00 PLN (w pełni wpłacony), reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: 

1.  ……………………………………………, 

2.  ……………………………………………., 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

Spółką pod firmą……………………………………………………………………………………………………………. 

 

w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, 
 
o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie: 

1) przyłączy średniego ciśnienia z rur PE, od gazowych sieci rozdzielczych należących do ZAMAWIAJĄCEGO do 
nieruchomości klienta lub ściśle określonych miejsc, gdzie została wyznaczona granica własności sieci gazowej,  

2) przyłączy średniego ciśnienia z rur PE wraz z zabudową PUNKTU GAZOWEGO, ZESPOŁU GAZOWEGO 
lub STACJI GAZOWEJ, od gazowych sieci rozdzielczych należących do ZAMAWIAJĄCEGO do nieruchomości 
klienta, 

3) wykonanie fundamentów STACJI GAZOWEJ, ZESPOŁU GAZOWEGO lub pod PUNKT GAZOWY zgodnie z 
warunkami technicznymi oraz projektem budowlanym, 

4) wykonanie posadowienia układów zaporowo – upustowych stacji gazowych, jeśli występują, wraz ze stalowymi 
przewodami wejściowymi oraz wyjściowymi łączącymi układy ze stacją, 

5) przeprowadzenie wymaganych prób oraz pomiarów, 
 
na terenie zwanym „Oddział  Twardogóra, gminy: Czernica, Jelcz – Laskowice, Ścinawa, Prochowice, 
Malczyce”, zgodnie z ofertą złożoną przez WYKONAWCĘ, treścią niniejszej Umowy oraz Ofertą złożoną przez 
WYKONAWCĘ i treścią niniejszej Umowy. Oferta WYKONAWCY stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje również, w szczególnych przypadkach wykonywanie fragmentów 
sieci gazowych rozdzielczych średniego ciśnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przyłącza 
wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO obiektu Odbiorcy, przy założeniu, że łączna długość 
realizowanego przyłącza i koniecznego fragmentu sieci gazowej rozdzielczej nie przekracza 120 mb. 

3. W przypadku konieczności wykonywania przyłączy gazowych wraz z fragmentami gazowych sieci 
rozdzielczych o łącznej długości przekraczającej 120mb, , ich realizacja na warunkach niniejszej umowy 
wymaga dodatkowej zgody, podpisanej przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. Po uzyskaniu zgody WYKONAWCA wykona Dokumentacje Projektową, która zostanie rozliczona na 
zasadach ustalonych w kolumnie nr 5 Oferty „Cena i termin wykonania dokumentacji projektowej – Dwa 
warianty wyceny”. 

5. Dodatkowej zgody, podpisanej przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, wymaga również realizacja 
przyłącza o wymaganiach szczególnych, nieobjętych warunkami technicznymi – Załącznik Nr 10, 11 oraz 
12. 
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6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zażądania od WYKONAWCY przedstawienia innych niż 
określone w niniejszej Umowie, warunków wykonania przyłączy i fragmentów sieci rozdzielczych 
przekraczających łącznie długość 120 mb, bądź wskazania własnych odmiennych od ustalonych w 
niniejszej Umowie. W przypadku braku zgody pomiędzy Stronami, co do warunków realizacji tych robót, 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie nieuzgodnionych fragmentów sieci wraz z przyłączami 
innemu podmiotowi. 

7. WYKONAWCA oświadcza, że jest podmiotem gospodarczym zajmującym się projektowaniem przyłączy 
gazu oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej oraz posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz 
dysponuje wykwalifikowanym personelem niezbędnymi dla prawidłowego wykonania zobowiązań wyni-
kających z niniejszej umowy.  
 

§ 2. 

1. Ilekroć w umowie użyto określenia: 

1) ZAMÓWIENIE – rozumie się przez to pismo skierowane do WYKONAWCY, podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania GEN, lub przez nie wskazane, określające przyłącze gazu lub jego za-
budowę oraz termin realizacji zamówienia; 

2) PUNKT GAZOWY RED - POM – rozumie się przez to zespół gazowy na przyłączu służący do redukcji 
ciśnienia, pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60 m3/h włącznie i o 
maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie; 

3) ZESPÓŁ GAZOWY NA PRZYŁĄCZU – instalację stanowiącą zespół urządzeń służących do redukcji 
ciśnienia oraz pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu gazu do 300 m3/h o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie. 

4) STACJA GAZOWA – zespół urządzeń lub obiekt budowlany, spełniający co najmniej jedną z funkcji: 
redukcji, uzdatnienia, pomiarów lub rozdziału gazu ziemnego, z wyłączeniem zespołu gazowego na 
przyłączu; 

5) Ilekroć w Umowie mowa jest o STACJI GAZOWEJ, rozumie się przez to stację gazową średniego ci-
śnienia o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 300m3/h dla ciśnienia do 0,5 MPa włącznie.   

6) DOSTAWCA STACJI – rozumie się przez to podmiot trzeci, z którym GEN zawarł umowę współpracy 
na dostawę PUNKTÓW GAZOWYCH RED-POM, ZESPOŁÓW GAZOWYCH oraz STACJI GAZO-
WYCH, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przyłącza gazu.  

2. Mapę do celów projektowych dostarcza WYKONAWCA przyłącza. 

3. Punkty gazowe redukcyjne i redukcyjno – pomiarowe o strumieniu objętości do 10 m3/h dostarcza WY-
KONAWCA przyłącza. 

4. Koszt dostawy PUNKTÓW GAZOWYCH RED-POM. o strumieniu objętości gazu powyżej 10m3n/h do 
60m3n/h, ZESPOŁÓW GAZOWYCH oraz STACJI GAZOWYCH ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

5. Strony, w szczególnych warunkach wynikających z potrzeb/uzgodnień z Odbiorcą gazu, mogą ustalić, że 
WYKONAWCA wykona przyłącze do sieci gazowej, tj. odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do 
kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, na terenie lub w obiekcie Odbiorcy. 

6. WYKONAWCA w okresie trwania Umowy ma obowiązek przyjąć od ZAMAWIAJĄCEGO i zrealizować na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie, każde zamówienie, spełniające powyższe warunki.  

§ 3. 

1. W zależności od konkretnej sytuacji, przyłącza gazowe do wykonania w ramach niniejszej Umowy: 

1) będą posiadały dokumentację projektową, którą dostarczy ZAMAWIAJĄCY wraz z Zamówieniem, 

albo 

2) nie będą posiadały dokumentacji projektowej. W tym przypadku obowiązek wykonania dokumentacji 
spoczywa na WYKONAWCY. 
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2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przyłącze wraz z punktem gazowym red – pom., o 
strumieniu objętości gazu powyżej 10m3n/h do 60m3n/h, zespołem gazowym o strumieniu objętości gazu 
powyżej 60m3n/h do 300m3n/h oraz stacją gazową ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY 
następujące dokumenty dotyczące przyłącza w formie elektronicznej: 

1) projekt wykonawczy punktu gazowego redukcyjno – pomiarowego, (uzgodniony w GEN stanowiący 
dokumentację powtarzalną) – nośnik CD z prawami do wykorzystania w formie załącznika do doku-
mentacji przyłącza, 

2) projekt wykonawczy zespołu gazowego lub stacji gazowej (uzgodniony w GEN przed przystąpieniem 
do prefabrykacji) – w formie papierowej w 1 egzemplarzu, jako Załącznik do dokumentacji przyłącza, 

który Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej. 

§ 4. 

1. ZAMAWIAJĄCY będzie składał WYKONAWCY zamówienia na wykonanie poszczególnych przyłączy 
gazowych na przygotowanym do tego formularzu pod nazwą „Zamówienie”. Wzór formularza stanowi 
Załącznik Nr 4. Zamówienie może być dostarczone WYKONAWCY osobiście, przez osobę upoważnioną 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, faksem, pocztą – w formie listu poleconego bądź z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej (e-mail) wraz z: 

1) warunkami technicznymi, 

2) szkicem trasy przyłącza, 

3) zgodą na zajęcie nieruchomości odbiorcy gazu (bez gruntów i dróg należących do instytucji 
administracji publicznej oraz obcych nieruchomości przez które przebiega przyłącze gazu). 

2. WYKONAWCA oświadcza, że jest podmiotem gospodarczym zajmującym się budową gazociągów 
oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej oraz posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz 
dysponuje wykwalifikowanym personelem niezbędnymi dla prawidłowego wykonania zobowiązań wy-
nikających z niniejszej umowy.  
 

3. Zlecenie całości lub części prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, wy-
maga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W tym celu WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCE-
MU listę podwykonawców do akceptacji. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odrzucić część lub wszystkich za-
proponowanych podwykonawców. Jeżeli będzie to konieczne ze względu na prawidłowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnioną/nową listę podwy-
konawców. W przypadku braku stanowiska ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 14 dni od złożenia listy, 
przyjmuje się, że lista podwykonawców została zaakceptowana. WYKONAWCA bierze pełną odpowie-
dzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO za działania wszystkich zatwierdzonych podwykonawców, jak za 
własne. 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, przy 
czym każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. Ustala się następujące szczegółowe terminy realizacji  przyłączy: 

1.1. dla przyłączy wymienionych w  Załączniku Nr 15 do umowy, zgodnie z terminami wskazanymi w 
niniejszym Załączniku. 

1.2. dla pozostałych przyłączy: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej: 

LP: Typ dokumentacji projektowej: Termin wyko-
nania (ilość dni) 

1. 
a. 

Plan Sytuacyjny wraz z mapą do celów projektowych – 
przyłącze do 10 m3/h  

b. 
Projekt Budowlany ze zgłoszeniem wraz z mapą do celów 
projektowych - przyłącze do 10 m3/h  
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2. 

a. 
Projekt Budowlany ze zgłoszeniem wraz z mapą do celów 
projektowych - przyłącze do 60 m3/h  

b. 
Projekt Budowlany z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę 
wraz z mapą do celów projektowych - przyłącze do 60 
m3/h 

 

    
 

3. a. 
Projekt Budowlany ze zgłoszeniem wraz z mapą do celów 
projektowych - przyłącze do 300 m3/h  

b. 
Projekt Budowlany z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę 
wraz z mapą do celów projektowych - przyłącze do 300 
m3/h 

 

    
 4. 

a. 
Projekt Budowlany ze zgłoszeniem wraz z mapą do celów 
projektowych - przyłącze powyżej 300 m3/h  

b. 
Projekt Budowlany z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę 
wraz z mapą do celów projektowych - przyłącze powyżej 
300 m3/h 

 

 
2) wykonanie budowy przyłącza (zakładając, że ZAMAWIAJĄCY zleca wykonanie projektu wraz  

z budową przyłącza, łącznie w jednym zamówieniu ): 

 

 Zakres prac: Ilość dni: 

    1. Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 10 m3n/h  

2. Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 60 m3/h  

3. 
Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 300 
m3n/h  

4. 
Kompleksowe wybudowanie przyłącza powyżej 300 
m3n/h  

      

3) wykonanie budowy przyłącza (zakładając, że ZAMWIAJĄCY zleca wybudowanie przyłącza, 
przekazując wcześniej opracowany projekt): 

 

 Zakres prac: Ilość dni: 

    1. Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 10 m3n/h  

2. Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 60 m3/h  

3. 
Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 300 
m3n/h  

4. 
Kompleksowe wybudowanie przyłącza powyżej 300 
m3n/h  

 
3. Za dzień wykonania danego przyłącza uważa się dzień odbioru przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 

kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

4. W przypadku realizacji przyłącza wraz z PUNKTEM GAZOWYM RED – POM, ZESPOŁEM GAZOWYM 
lub STACJĄ GAZOWĄ odbiory będą przebiegały następująco: 

1) odbiór zabudowy PUNKTU GAZOWEGO RED – POM wraz z przyłączem przez wyznaczonego 
Przedstawiciela GEN (Dyrektor Oddziału - Pan Tomasz Bartecki), 

2) odbiór zabudowy ZESPOŁU GAZOWEGO lub STACJI GAZOWEJ wraz z przyłączem przez wyzna-
czonego Przedstawiciela GEN (Dyrektor Oddziału – Pan Tomasz Bartecki). 

5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przesunięcie w/w terminów, jeżeli przesunięcie nastąpi z przyczyn 
niezależnych od WYKONAWCY, wynikłych z dłuższych, niż założono terminów wydania przez lokalne 
samorządy decyzji lub pozwoleń niezbędnych do wykonania przyłącza w pasie drogi. Powód opóźnienia 
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udokumentowany musi zostać na piśmie, pod rygorem nie uznania opóźnienia i obciążenia 
WYKONAWCY przewidzianymi w Umowie karami. 

 

§ 6. 

Strony ustalają, że w przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu umowy zaistnieje potrzeba zajęcia pasa 
drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086), obowiązywały będą następujące zasady rozliczania opłat za zajęcie pasa dro-
gowego: 

1) wykonawca poniesie we własnym zakresie koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji 
Przedmiotu umowy w pasie drogi publicznej. Za czas po przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu 
umowy, Zamawiający ponosił będzie koszty opłat za zajęcie oraz umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym we 
własnym zakresie.  

2) jeśli Zarządca drogi publicznej obciąży Zamawiającego (jako właściciela sieci gazowej) bezpośrednio 
opłatami za zajęcie pasa drogowego również za czas realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 
wówczas Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę opłatami za zajęcie pasa drogowego drogi pu-
blicznej w tej części, wystawiając fakturę VAT (refakturę) o wartości netto  kwoty wynikającej z wyda-
nej Decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas budowy sieci. 

§ 7. 

1. WYKONAWCA zrealizuje poniższy zakres prac: 

A) dla przypadku, gdy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę: 

1) dostarczy mapę do celów projektowych, 

2) opracuje projekt budowlano – wykonawczy przyłącza wraz z PUNKTEM GAZOWYM RED – POM, 
strumieniu objętości gazu powyżej 10m3n/h do 60m3n/h, ZESPOŁEM GAZOWYM o strumieniu obję-
tości gazu powyżej 60m3n/h do 300m3n/h lub STACJĄ GAZOWĄ, z uwzględnieniem przekazanej 
dokumentacji wykonawczej, która będzie stanowić integralną część projektu, zgodnie z zasadami 
sztuki i najlepszej wiedzy budowlanej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm, warun-
ków technicznych i innych regulacji prawnych dotyczących projektowania sieci i przyłączy gazowych; 

3) uzyska zgody na zaprojektowanie przyłącza gazu w gruntach nie będących własnością strony umowy 
przyłączeniowej; 

4) przed przystąpieniem do prac montażowych, uzyska zatwierdzenie projektu budowlanego i zastoso-
wanych rozwiązań, przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

5) uzgodni projekt z rzeczoznawcą ds. BHP i P. Ppoż.; 

6) uzyska ostateczną decyzje o pozwoleniu na budowę 

7) na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zgłosi rozpoczęcie wykonania prac budowlanych w odpowiednim 
Starostwie Powiatowym.  

B) dla przypadku, gdy nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę: 

1) dostarczy mapę do celów projektowych, 

2) opracuje projekt budowlano – wykonawczy przyłącza, zgodnie z zasadami sztuki i najlepszej wiedzy 
budowlanej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych i innych 
regulacji prawnych dotyczących projektowania sieci i przyłączy gazowych; 

3) uzyska zgody na zaprojektowanie przyłącza gazu w gruntach nie będących własnością strony umowy 
przyłączeniowej; 

4) przed przystąpieniem do prac montażowych, uzyska zatwierdzenie projektu budowlanego i zastoso-
wanych rozwiązań, przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

5) uzgodni projekt z rzeczoznawcą ds. BHP i P. Ppoż.; jeżeli to konieczne; 
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6) na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zgłosi rozpoczęcie wykonania prac budowlanych w odpowiednim 
Starostwie Powiatowym.  

2. W przypadku, gdy WYKONAWCA będzie realizował Dokumentacje projektową przyłącza wraz z 
punktem gazowym red – pom., o strumieniu objętości gazu powyżej 10m3n/h do 60m3n/h, zespołem 
gazowym o strumieniu objętości gazu powyżej 60m3n/h do 300m3n/h oraz stacją gazową 
ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY następujące dokumenty dotyczące przyłącza: 

i) projekt wykonawczy punktu gazowego redukcyjno – pomiarowego, (uzgodniony w GEN sta-
nowiący dokumentację powtarzalną) – w formie elektronicznej na nośniku CD z prawami do 
wykorzystania w formie załącznika do dokumentacji przyłącza, 

ii) projekt wykonawczy zespołu gazowego lub stacji gazowej (uzgodniony w GEN przed przystą-
pieniem do prefabrykacji) – w formie papierowej w 1 egzemplarzu, jako Załącznik do doku-
mentacji przyłącza,  który Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej. 

3. WYKONAWCA w okresie trwania Umowy ma obowiązek przyjąć od ZAMAWIAJĄCEGO i zrealizować na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie, każde zamówienie, spełniające powyższe warunki. 

 

4. Przy wykonywaniu prac budowlanych, WYKONAWCA zrealizuje, w koniecznym zakresie, poniższy za-
kres prac: 

1) roboty nawierzchniowe, rozbiórka i odtworzenie według wymagań zarządców/właścicieli 
terenów, na którym prowadzone są roboty, 

2) roboty ziemne, wykopy i zasypanie z zagęszczeniem, 

3) roboty montażowe, 

4) wykonanie przecisków i przewiertów, 

5) przekroczenia występujących na trasie przyłączy gazowych wszelkich przeszkód terenowych, 

6) montaż rur ochronnych, przeciskowych i przewiertowych, 

7) oznakowanie gazociągu, 

8) wykonanie skutecznego czyszczenia oraz próby szczelności,  

9) pisemne uzgodnienia prowadzenia prac z właścicielami gruntów, przez które przebiega przyłącze, 

10) zajęcie pasa drogowego,  

11) montaż zasuw ocinających, 

12) zapewnieni kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; rodzaj 
stosowanych materiałów musi by zgodny ze standardem ZAMAWIAJACEGO, określonym 
Załączniku Nr 6, 

13) wyznaczy Kierownika Budowy, a w przypadku budowy przyłącza bez pozwolenia na budowę,  
Kierownika Robót z właściwymi uprawnieniami budowlanymi posiadającego aktualny status 
członkowski właściwej izby samorządu zawodowego.  

14) uzyska od Odbiorcy – właściciela/użytkownika nieruchomości oświadczenie o zakończeniu prac 
budowlano-montażowych przyłącza oraz doprowadzeniu posesji do stanu pierwotnego, poprzez 
odpowiednie wypełnienie wg potrzeb formularza „Protokół odbioru przyłącza” lub „Protokół 
odbioru przyłącza i układu redukcyjno-pomiarowego”  – Załącznik Nr 7 i Załącznik Nr 8. 

15) uzyska oświadczenie lub protokoły o zakończeniu prac i doprowadzeniu terenu do stanu 
pierwotnego bez uwag, od pozostałych właścicieli/zarządców nieruchomości, na których 
prowadzone były prace.  

5. WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zgłosi rozpoczęcie wykonania prac budowlanych we 
właściwym terenowo Urzędzie Dozoru Technicznego( zwanym dalej „UTD”), zgodnie z „Wytycznymi dla 
Wykonawców w kontaktach z UTD” – Załącznik nr 9. 
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6. Dla każdego wybudowanego przyłącza WYKONAWCA wykona geodezyjną inwentaryzację powykonaw-
czą, zgodnie z „Wytycznymi wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, określonymi w  
Załączniku Nr 5. 

7. WYKONAWCA zobowiązuje się zamontować zasuwy odcinające dopływ gazu. Koszty zasuw oraz ich 
montażu nie wchodzą w zakres rozliczania Przedmiotu Umowy. W zakresie płatności uzgodnionego wy-
nagrodzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Umowy. 

8. Zapisu § 7 ust. 5 Umowy nie stosuje się w przypadku stacji gazowych o przepustowości powyżej 300m3/h, 
dla których układy zaporowo- upustowe (wejściowy i wyjściowy) stosuje się obligatoryjnie. 

       § 8. 

1. WYKONAWCA zapewnia, że: 
a) wykonana przez niego Dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obo-

wiązujące, na dzień przekazania Dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCEMU przepisy prawa, w 
tym w szczególności, będzie zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, 
przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wytycznymi zawartymi w 
tematycznych przepisach szczegółowych, obowiązującymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy 
technicznej,  

b) dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 
projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień przekazania Dokumentacji projekto-
wej ZAMAWIAJĄCEMU, przepisów prawa, będzie wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych, spełniającej wymagania wynikające z obowiązujących przepi-
sów. Aktualną mapę do celów projektowych WYKONAWCA uzyska we własnym zakresie i na swój 
koszt, 

c) uzyska niezbędne warunki techniczne i dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

d) zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę, w tym w szczególności Dokumentację projektową z naj-
wyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, 

e) dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, 

f) dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy będzie całkowicie oryginalna i nie będzie 
naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad 
prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto, 
WYKONAWCA zapewnia, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać żadnych praw osób trze-
cich i że prawa autorskie autora do projektu nie są ograniczone w zakresie niezbędnym dla wykonania 
niniejszej umowy. 

 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się, na swój koszt, zawrzeć i utrzymywać umowę ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej z ubezpieczycielem mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na wypa-
dek błędów lub braku w dokumentacji projektowej, w okresie od momentu przekazania dokumentacji pro-
jektowej ZAMAWIAJĄCEMU do upływu okresu rękojmi, o którym mowa w § 7 niniejszej Umowy. Strony 
ustalają, iż suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 200.000 złotych. Na każde wezwanie ZA-
MAWIAJĄCEGO WYKONAWCA okaże dowód zawarcia umowy, wskazanej w zdaniu pierwszym niniej-
szego ustępu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i 
korzystania z Dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będzie na realizacji na podstawie Do-
kumentacji projektowej lub jej części inwestycji, posługiwaniu się Dokumentacją projektową lub jej czę-
ściami przed właściwymi organami administracyjnymi oraz innymi organami w zakresie niezbędnym do 
realizacji inwestycji. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje z momentem 
przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej lub jej części. Wraz z przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych do projektu Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego egzemplarz projektu 
utrwalony na elektronicznym nośniku informacji w postaci płyty CD oraz egzemplarz projektu w postaci 
papierowej.  

4. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO całość przysługujących mu autorskich praw majątko-
wych do projektu oraz jego fragmentów w szczególności prawa do rozporządzania i korzystania z dzieła na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 6, a nadto upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania autorskiego prawa zależ-
nego, w szczególności poprzez prawo swobodnego dokonywania zmian i opracowań dzieła oraz swobod-
nego rozporządzania tak powstałymi utworami. 

5. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest 
do wielokrotnego zastosowania nabytego projektu oraz dokumentacji projektowej na wszystkich przyzna-
nych polach eksploatacji.  

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów dotyczy następujących pól ich eksploatacji: 
a) utrwalenia i zwielokrotnienia drukiem lub podobną techniką, a także utrwalenia w części lub w całości 

i zwielokrotnienia plastycznego, fotograficznego, poligraficznego niezależne od standardu, systemu lub 
formatu oraz wykorzystania tych utrwaleń w celach prowadzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO działal-
ności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Zamawiającego, w tym do celów marke-
tingowych lub promocji w środkach masowego przekazu, a także w celu udostępnienia przez ZAMA-
WIAJĄCEGO dokumentacji projektowej wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia na re-
alizację inwestycji według tego projektu, 

b) zwielokrotnienia techniką zapisu magnetycznego lub optycznego w standardzie analogowym lub cy-
frowym na wszelkich nośnikach informatycznych oraz nośnikach obrazu (w tym wideo) oraz techni-
kami poligraficznymi, 

c) publicznego wystawiania i wyświetlania projektów,  
d) wprowadzenia projektów do pamięci komputera, 
e) udostępniania projektów za pośrednictwem sieci Internet lub innych sieci o charakterze teleinforma-

tycznym, 
f) najem, dzierżawę, użyczenie, nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez 

stację naziemną, za pośrednictwem satelity - bez ograniczeń czasowych, 
g) modyfikacji projektów we wszystkich ich warstwach, w tym w szczególności w  warstwie graficznej, 

technicznej oraz informatycznej. 
7. Wszelkie ryzyka związane z realizacją Przedmiotu Umowy obciążają WYKONAWCĘ od dnia wejścia w 

życie niniejszej Umowy do momentu podpisania przez Strony bezusterkowego, końcowego protokołu od-
bioru Przedmiotu Umowy.  

 

§ 9. 

1 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej lub jej 
części zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z 
okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parame-
trami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych a także ustalonymi w niniejszej umowie. 

2 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej lub jej części wygasają w 
stosunku do Wykonawcy po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono bu-
dowę tj. uzyskano ostateczną decyzję o dopuszczeniu do użytkowania lub przystąpiono do użytkowania 
inwestycji. 

3 Jeśli wady Dokumentacji projektowej ujawniły się dopiero w trakcie realizacji inwestycji a Zamawiający nie 
mógł ich wykryć przy odbiorze Zamawiający jest uprawniony: 

1) wezwać Wykonawcę aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady/wadę bądź uzu-
pełnił Dokumentację projektową na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów, 

2) po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z przy-
czyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 10. 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wykona każde przyłącze z własnych materiałów, spełniających 
wymagania zawarte w załączniku Nr 5, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką budowlaną obowiązująca przy 
budowie gazowych sieci rozdzielczych średniego ciśnienia, wraz z przyłączami gazowymi, oraz Projektem 
Budowlanym. 

2. W przypadku wykonywania zabudowy PUNKTÓW GAZOWYCH RED-POM o strumieniu objętości 
powyżej 10m3/h, ZESPOŁÓW GAZOWYCH, STACJI GAZOWYCH oraz układów zaporowo – upustowych 
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WYKONAWCA wykona każde z powierzonych przez ZAMWIAJĄCEGO materiałów, zgodnie z najlepszą 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

3. W przypadku wykonywania fundamentów, WYKONAWCA zobowiązuje się, że wykona każdy fundament 
z własnych materiałów, spełniających wymagania zawarte w Załączniku Nr 10, 11 i 12, zgodnie z najlepszą 
wiedzą i sztuką budowlaną oraz Projektem Budowlanym. 

4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany przed wykonaniem posadowienia STACJI GAZOWEJ, ZESPOŁU GA-
ZOWEGO lub PUNKTU GAZOWEGO RED-POM do protokolarnego odbioru wykonanego fundamentu, tj. 
każdorazowego sprawdzenia zgodności wykonanego fundamentu z zatwierdzonym projektem wykonaw-
czym, pod względem: 

1) wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych fundamentu, w rzucie poziomym oraz geometrii, 

2) wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, 

3) wypełnienia fundamentu (np. piaskiem). 

5. W przypadku, gdy posadowienie STACJI GAZOWEJ, ZESPOŁU GAZOWEGO lub PUNKTU RED - POM 
nie dojdzie do skutku, w wyniku niewłaściwego wykonania fundamentu, WYKONAWCA zostanie obcią-
żony kosztami ponownej dostawy i posadowienia stacji. 

6. WYKONAWCA oświadcza, że niezależnie od wcześniej określonych warunków, zastosowane materiały 
będą spełniać wszystkie wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, były zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub apro-
batą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, oraz zgodne z właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi, jak również będą dostępne stosowne zezwolenia na produkcję 
danego rodzaju materiału budowlanego, o ile przepisy szczególne wymagają od producenta uzyskania ta-
kiego zezwolenia. 

7. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać, w trakcie wytwarzania Przedmiotu Umowy, okazania w/w 
dokumentów od WYKONAWCY oraz wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych 
stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. W przypadku, gdyby WYKONAWCA nie okazał w/w 
dokumentów lub nie wykonał potrzebnych badań ZAMAWIAJĄCY, ma prawo wykonać badania na koszt 
WYKONAWCY. 

8. Na dzień odbioru WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU komplet dokumentów w postaci 
zezwoleń, atestów i świadectw na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem, że zostały one 
wykorzystane do budowy fragmentów gazowych sieci rozdzielczych oraz przyłączy w ramach niniejszej 
Umowy. 

§ 11. 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się strzec mienia osób trzecich znajdującego się na terenie robót, a także 
zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach. 

2. W przypadku realizacji § 1 ust. 1 pkt 2) i 3) nastąpi protokolarne przekazanie STACJI GAZOWEJ, 
ZESPOŁU GAZOWEGO lub PUNKTU RED – POM przez ZAMAWIAJĄCEGO w ręce WYKONAWCY. Od 
tego momentu do odbioru końcowego WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane 
mienie. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się w czasie realizacji Umowy zapewnić na terenie robót, w granicach 
przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, należyty ład, porządek, ochronę znajdujących się na terenie 
obiektów i sieci oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA uporządkuje teren budowy, w terminie nie później niż do dnia 
dokonania odbioru końcowego. 

§ 12. 

1. Każdorazowo dla rozpoczęcia prac budowlanych, WYKONAWCA musi potwierdzić otrzymanie od 
ZAMAWIAJĄCEGO kompletu dokumentów, tj. formularza „Zamówienia” oraz dokumentów 
wymienionych w § 4 pkt 1 - 3. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione 
przez Strony. 
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2. Data wpływu Zamówienia do WYKONAWCY, wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 pkt 1 - 3 jest 
pierwszym dniem realizacji przyłącza z odpowiednim uwzględnieniem zapisów dotyczących sytuacji, w 
których WYKONAWCA będzie wykonywał Projekt Budowlany. 

3. Rozliczenie Zamówienia następować będzie na podstawie formularza „Protokół odbioru przyłącza”, lub 
„Protokół odbioru przyłącza i układu redukcyjno-pomiarowego” na którym przedstawiciele Stron 
potwierdzą wspólnie parametry wykonanego przyłącza. Wzór stanowi Załącznik  
Nr 7 i Nr 8. 

§ 13. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania warunków BHP i p.poż. w czasie wykonywa-
nia przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posia-
dają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także, że 
będą one wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia do wykonywanej pracy oraz środki ochrony indy-
widualnej. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym zaistniałym wypadku 
przy pracy lub zdarzeń mogących zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy wśród pracowników 
Wykonawcy, podczas wykonywania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest wypełnić przygotowany przez ZA-
MAWIAJĄCEGO Kwestionariusz dla Dostawców, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej umowy, i ode-
słać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 30 dni od otrzymania wezwania (dalej: "Kwestionariusz"). 

6. WYKONAWCA deklaruje, że w swojej działalności gospodarczej będzie dążył do przestrzegania głównych 
zasad postępowania ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: compliance, konkurencyjności, bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz  innowacji. Opis wskazanych 
powyżej zasad znajduje się w Załączniku nr 16 do niniejszej umowy. 
 
 

§ 14. 

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza następujące osoby, odpowiedzialne za wykonanie poniżej podanych zakresów 
prac: 

1) Pana Tomasza Barteckiego, jako osobę odpowiedzialną za odbiór robót zanikowych i sprawdzeń na 
placu budowy, składanie „Zamówień” na przyłącza, odbiory wykonanych przyłączy, bieżącą 
weryfikację realizacji postanowień umowy, wzajemne rozliczanie z wykonania Umowy.  

2) Pana ……………………………….., jako osobę odpowiedzialną za weryfikację prawidłowości 
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

4. WYKONAWCA wyznacza Pana ………………….., jako osobę odpowiedzialną za kontakty z 
ZAMAWIAJĄCYM w trakcie realizacji postanowień Umowy, w tym przyjmowanie Zamówień na 
przyłącza. 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU danych personalnych Kierowników 
Budów prowadzonych w ramach wykonywania postanowień niniejszej Umowy. 

§ 15. 

1. Wynagrodzenie za każde wykonane i odebrane przyłącze, ewentualnie wraz z fragmentami sieci gazowych 
rozdzielczych średniego ciśnienia o łącznej długości nieprzekraczającej 120 mb, będzie ustalone w oparciu o 
stawki wynikające z Oferty złożonej przez WYKONAWCĘ oraz dane zawarte w formularzu „Protokół od-
bioru przyłącza” lub „Protokół odbioru przyłącza i układu redukcyjno-pomiarowego”.  

2. W szczególnych przypadkach, w zakresie dotyczącym przyłączy, których łączna długość wraz z fragmen-
tami gazowych sieci rozdzielczych przekracza 120 mb do rozliczeń mogą być stosowne warunki odmienne 
od przyjętych w niniejszej umowie. Jeżeli dla danego przyłącza wraz z fragmentem gazowej sieci rozdziel-
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czej, Strony ustaliły odmienne zasady rozliczeń, uzgodnienia zostaną dołączone do niniejszej Umowy, jako 
kolejny Załącznik. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3.  Do kwoty ustalonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w dniu wystawienia faktury VAT. 

4. Płatność uzgodnionego wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru robót, podpisany 
przez WYKONAWCĘ i ZAMAWAIAJĄCEGO, z potwierdzeniem Odbiorcy oraz zatwierdzony dokument 
„Protokół odbioru przyłącza” lub „Protokół odbioru przyłącza i układu redukcyjno-pomiarowego”.  

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Płatności związane bezpośrednio z ewentualnym udziałem UDT w pracach budowlanych pokrywa  
ZAMAWIAJĄCY na podstawie wystawionej przez UDT na ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT. WYKO-
NAWCA zobowiązuje się dopilnować, aby UDT wystawił fakturę VAT na ZAMAWIAJĄCEGO, a po jej 
wystawieniu zobowiązuje się niezwłocznie ją dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU. 

§ 16. 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru przyłącza zostaną stwierdzone jego wady, wtedy ZAMAWIAJĄCEMU 
przysługują następujące uprawnienia: 

3) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wskazując 
jednocześnie termin ich usunięcia; 

4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, ZAMAWIAJĄCY może zażądać wykonania części albo 
całości przedmiotu Zamówienia po raz dugi; 

5) w przypadku uchylania się od usunięcia wad w terminie wskazanym w pkt. 1, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania przedmiotu Zamówienia na koszt 
WYKONAWCY. 

§ 17. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za: 

i) opóźnienie w terminowej realizacji Dokumentacji projektowej danego przyłącza  - w wysokości 
0,7%  wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej danego przyłącza  netto, za każdy 
dzień zwłoki, 

ii) opóźnienie w usuwaniu wszelkich uchybień, wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioru Przed-
miotu Umowy - w wysokości 0,7% wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej dane-
go przyłącza  netto, za każdy dzień zwłoki, 

iii) za odstąpienie od umowy w zakresie danego przyłącza z przyczyn leżących po stronie WYKO-
NAWCY, w wysokości 20 % wynagrodzenia za wykonanie  Dokumentacji projektowej danego 
przyłącza  netto. 

2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od Umowy w zakresie danego 
przyłącza z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% wynagrodzenia za 
wykonanie Dokumentacji projektowej danego przyłącza netto. 

3) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umową w przypadku rozwiązania umowy z przy-
czyn wskazanych w par. 4 ust. 2 w wysokości odpowiadającej kwocie wynagrodzenia za Dokumentację 
projektową, która nie została wykonana, do dnia rozwiązaniu umowy, ustalonej w oparciu o stawki wska-
zane w § 4 ust. 5.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Kary umowne za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy do odbioru, względnie za zwłokę w usuwa-
niu usterek, ZAMAWIAJĄCY potrąci z faktury końcowej, wystawionej przez WYKONAWCĘ. 

5. W przypadku ujawnienia wady albo usterki, której nie można było wykryć w chwili odbioru  zrealizowa-
nego częściowo lub w całości Przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY zawiadomi niezwłocznie WYKO-
NAWCĘ o tym fakcie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej ujawnienia. Termin usunięcia 
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wady/usterki Strony ustalą wspólnie, biorąc pod uwagę zakres koniecznych prac. Maksymalny czas po-
trzebny na usunięcie wad/usterek nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 
 

§ 18. 

1. WYKONAWCA udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Zamówienia. Okres gwarancji 
liczony jest od daty podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru dla danego przyłącza lub 
fragmentu sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad 
wynikających z wykonania prac objętych przedmiotem umowy oraz wad i usterek zamontowanych w jego 
wykonaniu przedmiotów na zasadach szczegółowo opisanych w § 19 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że na zainstalowany w wykonaniu niniejszej umowy sprzęt obowiązuje gwarancja 
producenta, na zasadach określonych w dokumentach gwarancji, które zostaną przekazane Zamawiające-
mu w dniu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za dopełnienie wszelkich 
formalności na skutek, których Zamawiający stanie podmiotem wyłącznie uprawnionym do dochodzenia 
wobec producentów sprzętu roszczeń z tytułu gwarancji.  

4. Pomimo upływu okresu gwarancji na wykonane prace wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeśli 
producent sprzętu odmówi Zamawiającemu zaspokojenia roszczeń z uwagi na nieprawidłowe zamonto-
wanie lub uruchomienie sprzętu, Wykonawca odpowiedzialny będzie wobec Zamawiającego za szkodę 
wynikającą z takiej odmowy.  

5. Niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych opisanych powyżej, Strony postanawiają rozszerzyć zakres rę-
kojmi za wady fizyczne w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę 
na okres 36 miesięcy od dnia od dnia bezusterkowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy przez Za-
mawiającego. 

§ 19. 
 

Gwarancja Wykonawcy, o której mowa w § 18 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy opiera się na następujących zasa-
dach: 
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane 

urządzenia opisane w § 1 niniejszej umowy.  
2. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego. 
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona 

zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane 
zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłów-
ku niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie 3 
dni roboczych od dnia zawiadomienia o wadzie. 

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na piśmie na 
inny termin usunięcia wad. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach lub odmówi jej usunięcia, Zamawiający po uprzed-
nim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we wła-
snym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej 
Wykonawcę. 

6. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwaran-
cji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
na skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 
wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

8. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

§ 20. 

Integralną część Umowy stanowią: 

1) Oferta WYKONAWCY – Załącznik Nr 1; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 2; 
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3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 3; 

4) Zamówienie - Załącznik Nr 4; 

5) Wytyczne wykonania dokumentacji powykonawczej – Załącznik Nr 5; 

6) Wykaz materiałów stosowanych do budowy gazowych sieci rozdzielczych średniego ciśnienia i 
przyłączy gazowych - Załącznik Nr 6; 

7) Protokół odbioru przyłącza - Załącznik Nr 7; 

8) Protokół odbioru przyłącza wraz z układem redukcyjno – pomiarowym – Załącznik Nr 8; 

9) Wytyczne dla Wykonawców w kontaktach z UDT - Załącznik Nr 9; 

10) Wymagania standardowe dla zdania „Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 1: Punkty 
gazowe redukcyjno – pomiarowe o strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 60m3/h”- Załącznik Nr 
10; 

11) Wymagania standardowe dla zdania „ Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 2: Zespół 
gazowy na przyłączu o strumieniu objętości gazu do 300 m3n/h i MOP do 0,5 MPa” – Załącznik Nr 11; 

12) Wymagania standardowe dla zdania „ Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 3: Stacje 
gazowe średniego ciśnienia o strumieniu objętości powyżej 300 m3n/h i MOP = 0,5 MPa”– Załącznik 
Nr 12; 

13) Warunki Techniczne „Układy redukcji i pomiaru gazu na przyłączach. Część 4: Punkty gazowe reduk-
cyjne i redukcyjno – pomiarowe o strumieniu objętości do 10 m3/h – Załącznik Nr 13; 

14) Wzór LOGO dla punktu gazowego wraz z numerami telefonów – Załącznik Nr 14; 

15) Szczegółowy wykaz gmin i miejscowości w obszarze działania Oddziału Twardogóra, gm. Czernica, 
Jelcz -Laskowice, Ścinawa, Prochowice, Malczyce – Załącznik Nr 15. 

16) Kwestionariusz – Załącznik Nr 16. 

§ 21. 
ZAMAWIAJĄCY oświadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmier-
nym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.), że posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy. 

 

§ 22. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i 
mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Umowę sporządza się w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


