Załącznik Nr 4 do SWZ

Znak sprawy: KRO/271/3/2022
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ………………..
o wykonanie robót budowlanych
zawarta w Lipinkach Łużyckich

w dniu …….. 2022 r., pomiędzy:

Gminą Lipinki Łużyckie z siedzibą ul. Główna 9 , 68-213 Lipinki Łużyckie,

Regon

970770623, NIP 928-19-30-332, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Wójta Gminy – Panią Małgorzatę Brzyśkiewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Iwony Żychowskiej
a ………………….
Z siedzibą w …………………..wpisaną do rejestru ………………… ( aktualny odpis w
załączniku do umowy, posiadającą NIP ………….., Regon …………………
zwaną dalej „Wykonawcą"
reprezentowaną przez: ……………………………………..
łącznie zwanymi „Stronami".
Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia, stanowiącej integralną część umowy
jako załącznik nr 1 do umowy.
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Rozbudowa

oświetlenia

ulicznego

na

terenie

gminy

Lipinki

Łużyckie

w miejscowościach: Suchleb, Lipinki Łużyckie” zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ i w dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wykonania

przedmiotu

umowy

zgodnie

z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części robót objętych przedmiotem
umowy podwykonawcom zastosowanie ma § 10.
§ 2.
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia
umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. Dla potrzeb terminowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem
umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo –
finansowy prac, w którym zostaną określone zakresy rzeczowe, wartości i terminy
wykonania

poszczególnych

elementów

w

uzgodnionych,

okresach.

Zmiana

harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w
protokole odbioru końcowego robót.
§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w dniu
podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie……………………………….
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie terenu robót, w tym przed dostępem osób trzecich;
3) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4) Zabezpieczenie terenu robót, w tym przed dostępem osób trzecich;
5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub
aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi robotami;
7) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów;
10) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń;
11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
12) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji;
14) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
15) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia.

16) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót, oraz o pracach i robotach zanikających i ulegających
zakryciu.
18) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
19) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
- wszystkie osoby wykonujące roboty budowlano-montażowe objęte
przedmiotem zamówienia polegające na: wykonaniu prac związanych z
rozbudową oświetlenia drogowego;
Wykonawca po podpisaniu umowy będzie zobowiązany w terminie 7 dni do
przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników a także oświadczenie ww.
osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:


oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, imię i nazwisko oraz wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości
co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

20) Nie dotrzymanie przez Wykonawcę powyższych wymogów będzie skutkowało
możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych o których mowa
w § 8.
21) W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy przez osoby nie zatrudnione
na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy przez Wykonawcę czy
Podwykonawcę), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i
naliczyć dodatkowo kary umowne jak za nienależne wykonanie zamówienia.
22) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa,
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót
oraz za szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego
przestrzegania tych zasad w toku realizacji umowy, wyrządzone Zamawiającemu jak
i osobom trzecim.
23) Wykonawca zobowiązuje się:
a) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych - odpowiadających co do
jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom
dokumentacji technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa –
oświadczając jednocześnie, że dysponuje środkami na zakup tych materiałów,
b) na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych
materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
2. Wykonawca zobowiązany jest

zapewnić

wykonanie i

kierowanie pracami

projektowymi oraz robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania pracami projektowymi oraz
robotami następujące osoby t.j.: ………………………………………
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 i 4
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
7. Kierownik budowy (robót) będzie rzetelne i na bieżąco wprowadzał zapisy w do
dziennika budowy
§ 5.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: ………………….. PLN
(słownie: ……………………………………………………….. PLN 00/100)
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ……………………….. PLN
(słownie: …………………………………………………………………PLN 00/100)
w tym podatek VAT…………. %
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca

oświadcza,

że

jest

podatnikiem

podatku

VAT,

uprawnionym

do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………..
5. Rozliczenie należności nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie
protokołu stwierdzającego wykonanie zakresu prac, podpisanego przez inspektora nadzoru
i Zamawiającego (a w przypadku protokołu robót również przez kierownika budowy),
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik do niniejszej
umowy.
6. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny.
7. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nr ……………………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

8. W przypadku

powierzenia części robót do wykonania przez Podwykonawców,

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po przedstawieniu przez niego
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
9. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się datę uznania na rachunku
podwykonawcy.
§ 6.
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że mogą być stosowane następujące rodzaje odbiorów
robót:
1) Odbiór częściowy,
2) Odbiór końcowy.
2. Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i pracownika Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie – Inspektora ds. wodociągów i kanalizacji
Pana Piotra Klaus - w terminie 5 dni. Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu
pisemnie gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej oraz do odbioru końcowego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Wymagane dokumenty, protokoły i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, w tym pomiar geodezyjny powykonawczy,
2) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robót),
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
ofertowej brutto, co stanowi kwotę ……………….. zł, słownie: …………………
2. Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

zostało

wniesione

w

formie

………………….
3. W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem
końcowym odbioru robót, a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w
ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie zostanie przeznaczone
na wykonanie robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane
roboty.
§ 8.
Kary umowne
1.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust.
1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na
usunięcie wad;
c) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000 zł za
każdy stwierdzony przypadek,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust 1,
e) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, za każdy taki przypadek,
f) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1, za każdy taki
przypadek,
g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, za każdy taki przypadek,
h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, za każdy taki
przypadek,
i) za nie wywiązanie się z terminów określonych w harmonogramie prac, o którym
mowa w §1 ust 3 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset
złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki.
j) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umów o pracę osób świadczących czynności, o
których mowa w § 10 ust 1 pkt 1)a) w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki liczonej od terminu określonego w § 10 ust. 1 pkt 1)b) umowy za każdą
osobę.
k) za brak należytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porządku
na placu budowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego
lub inspektora nadzoru przypadek,

l) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez
Wykonawcę na potrzeby placu budowy w wysokości 10.000 zł,
m) za brak przestrzegania przepisów BHP w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru przypadek.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, z wyjątkiem
wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może nałożyć na
Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości brutto Umowy o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.
4. Strony

zastrzegają

możliwość

żądania

odszkodowania

uzupełniającego,

obok

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania.
6. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej, w terminie, o którym mowa w ust.
5, Zamawiający może dokonać potrącenia kary z należności przysługującej Wykonawcy.
§ 9.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić

podstawowemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub

bezpieczeństwu

publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 30 dni od podpisania umowy, co
zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, co będzie równoznaczne, że Wykonawca
odstąpił od umowy i zapłaci karę umowna, zgodnie z § 12 ust 2 pkt 1 lit d) niniejszej umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy
w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy,
c. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,
d. jeżeli Stroną odstępującą od umowy jest Zamawiający, to Wykonawca:
 zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i
zabezpieczających,
 sporządzi wykaz materiałów zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objętych
umową robót,
e. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do:
 przystąpienia do odbioru przerwanych robót; z odbioru sporządza się protokół;
 zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia; naliczenie wynagrodzenia
nastąpi na podstawie protokołu odbioru przerwanych robót;
 odkupienia materiałów, o których mowa w pkt 4 d tiret drugi),
 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10.
Zlecenie robót podwykonawcom
1.

Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia.

2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

3.

Zakres robót, które będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie
Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4.

Zamawiający dopuszcza udział w realizacji części zamówienia innych podwykonawców,
niż wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art.122 ustawy Pzp, wówczas Wykonawca obowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona ponownej weryfikacji zdolności (potencjału) Wykonawcy do
wykonania zamówienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiającemu dokumentów (takich, jakich Zamawiający żądał na potwierdzenie
spełnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiający dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.

6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane (lub zamierzający dokonać zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

7.

Termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
8.

Kwestie rozliczeń umów podwykonawczych zostały uregulowane w § 8 niniejszej
umowy.

9.

Zamawiający, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierającego szczegółowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zgłasza do
niego pisemne zastrzeżenia,

• jeśli umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
• przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane,

dokonuje

korekty

projektu

umowy,

zgodnie

ze

wskazówkami

Zamawiającego, po czym poprawiony projekt przedkłada ponownie Zamawiającemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje się odpowiednio.
11. Niezgłoszenie

pisemnych

zastrzeżeń

do

przedłożonego

projektu

umowy

o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 9, uważa się za
akceptację projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub
kopię aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia pod rygorem obciążenia Wykonawcy karą umowną.
13. Zamawiający, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do
umowy) zgłasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach,
o których mowa w ust. 9.
14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych prac,
Zamawiający wezwie wykonawcę do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obciążenia wykonawcy karą umowną. Zapisy, o których mowa w ust. 9-14
stosuje się odpowiednio.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z
założeniami i przepisami, z zastrzeżeniem zapisów z ust. 5.
18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rękojmi (odpowiedzialność za wady), aby
nie był on krótszy od okresów obowiązujących wykonawcę wobec zamawiającego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić, by warunki wykonania robót, terminy, zasady płatności na
rzecz podwykonawców, były analogiczne do warunków przewidzianych w umowie
wykonawczej (w niniejszej umowie).
19. W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca ma zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyła
wynagrodzenia przypadającego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).
20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego;
21. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za
swoje działania.
23. W przypadku podwykonawstwa, reprezentantem podwykonawców przed Zamawiającym,
jest Wykonawca, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 464 u.p.z.p., dotyczącej
podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 11.
Gwarancja i rękojmia
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na całość
wykonanych robót na okres ………… miesięcy 1, licząc od dnia odbioru przedmiotu
umowy, wynikającego z protokołu „odbioru końcowego".
3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych

wad

oraz

dokonywania

nieodpłatnego(nych)

przeglądu(ów)

serwisowego(ych) w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji
i rękojmi w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowiązywania gwarancji i rękojmi
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakończenia usuwania wad
i usterek.
§ 12.
Zmiana umowy
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla Zamawiającego. Zmiana umowy z
naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (PZP).
3. Zamawiający przewiduje, na podstawie art.455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, możliwość
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

1

Okres wskazany w ofercie nie krótszy niż 36 miesięcy.

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia od towarów i usług nie zmieni się,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu

wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących
niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego wykonawcy, jaką
będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany ,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z
tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu
wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, w
odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym
zastrzeżeniem, że:
- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do
żądania zmiany (wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do cen lub
kosztów wskazanych w ofercie Wykonawcy, sporządzonym na etapie przygotowania
dokumentacji przetargowej,
- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta
Wykonawcy.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie do 5%
w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie,
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku wycofania z produkcji
materiałów przyjętych w dokumentacji,

3) zmiany terminu realizacji, uprawniającym strony do zmiany terminu wykonania umowy
w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem
określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania
ofertą – o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcie
umowy,
c) wystąpienia niezależnych od stron okoliczności lub działania siły wyższej powodujących
konieczność wprowadzenia zmian do realizowanego przedmiotu umowy,
d) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie
z pierwotnym terminem.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a-d mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy,
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich
wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała
zmian ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w
jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających
zmiany.
5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i pkt3) lit a, będzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych
okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót,
wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego
przez zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowofinansowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowofinansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia wykonawcy na teren robót.
7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust.3 pkt 1) lit. e

- zmiany

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją

zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen
materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Siła wyższa
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i
ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być pisemnie udokumentowane przez Stronę
powołującą się na nią.
§ 14.
Obowiązki informacyjne stron związane z wystąpieniem COVID-19
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w
szczególności okoliczności wskazanych w art. 15 r ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu
okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania usług,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu

rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost

wynagrodzenia

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

§ 15
Obowiązki w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lipinki Łużyckie.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lipinki-luzyckie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), dalej „ustawa
Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

1)

osobowych;
2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony

2.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są :
a.

Oferta Wykonawcy z dnia ………………

- załącznik nr 1

b.

SWZ ……………………………………..

- załącznik nr 2

c.

Harmonogram rzeczowo-finansowy …….

- załącznik nr 3

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddawane mediacjom lub

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przed Prokuratorią
Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą
polubowne rozwiązanie sporu
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo
budowlane i rozporządzeń wykonawczych, oraz przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z późn. zm.).
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

