
Załącznik nr 6 

 

 

WZÓR UMOWY  

 
 

W dniu ………..2019 roku, w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

nr RI.271.11.2019 została zawarta umowa pomiędzy: Gminą Grodzisko Dolne  mającą swą 

siedzibę w Grodzisku Dolnym 125a ,  NIP : 816-15-70-014 reprezentowaną przez:  

 

 

1.Jacek Chmura – Wójt Gminy Grodzisko Dolne  

 

przy kontrasygnacie  - Skarbnika Gminy Pani Barbarę Jużyniec   

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

zwanym dalej „Wykonawcą” ,  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§ 1  

 

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: „ Remont dróg gminnych na 

terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019  ”  

2. Integralną część umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2) oferta Wykonawcy 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

II. Termin wykonania 

 

§ 2 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu 

budowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 16 sierpnia 2019 r. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Obowiązki Zamawiającego 

 

§ 3 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót 

oraz  protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 

2) protokolarne rozpoczęcie odbioru prawidłowo wykonanych robót w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

 

IV. Obowiązki Wykonawcy 

 

§ 4 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy oraz ponoszenie kosztów 

zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb budowy. 

2) ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na terenie budowy. 

3) prawidłowe zabezpieczenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, 

4) zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania terenu robót przez cały okres realizacji zadania. 

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie i składowanie wszelkie urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów             

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

6) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

7) zapewnienie w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku, przestrzegania 

przepisów BHP, prawa o Ruchu Drogowym, ustawy o drogach publicznych, ochrony 

znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 

utrzymanie ich w należytym stanie technicznym 

8) roboty budowlane winny być realizowane w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym 

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót.  

 

 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi 

odpowiedzialność we własnym zakresie za ewentualne szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem robót w stosunku do osób trzecich. 
 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca będzie stosował właściwe materiały i technologie zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane oraz zgodnie z normami i w oparciu o zasady określone w art. 30-30b u 

PZP . 

2.  Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedstawić Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem certyfikaty i krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe 

deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne 



wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na 

wbudowywane materiały i urządzenia. 

3.  Po zakończeniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów 

potwierdzających prawidłowe i zgodne z umową oraz warunkami przetargu wykonanie 

robót zawierający w szczególności zestawienie certyfikatów i deklaracji określonych w ust. 

3, protokoły, pod rygorem odmowy dokonania odbioru końcowego. 

 

V. Wynagrodzenie 

 

§ 7 

1. Strony ustalają ,że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy wyliczony 

na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót i cen ustalonych w oparciu o 

kosztorys ofertowy , stanowiący załącznik do umowy. W przypadku  zmniejszenia 

zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, a ich 

wartość zostanie obliczona na podstawie nośników cenowych podanych w kosztorysie 

ofertowym. W przypadku  zwiększenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie 

zwiększeniu  o roboty wykonane, a ich wartość zostanie obliczona na podstawie 

nośników cenowych podanych w kosztorysie ofertowym. W tym wypadku  na roboty 

te zostanie podpisany przez obie strony umowy stosowny aneks.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie wynagrodzenia netto ……………….. 

zł, plus należny podatek VAT w wysokości ………………………. zł. Łącznie 

wynagrodzenie brutto wynosi ………………………………. zł, (słownie: 

……………………………………………………………………………….. 00/100)  z 

zastrzeżeniem, iż wartość umowy brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT w ramach niniejszej umowy.  

Zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę 

podatku VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu faktury VAT lub rachunku i 

dokonania odbioru końcowego lub protokołu odbioru elementów robót budowlanych 

stwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane bez wad i usterek, oraz 

przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na 

podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru elementów robót, a 

zapłata następuje w terminie do 7, 14, 30*  dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy oraz: 

- koszt urządzenia, zagospodarowania i dozoru placu budowy, doprowadzenia 

niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót, 

- wykonanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia 

oraz opłat związanych z zajęciem pasa drogowego zarządców dróg, w których pasie 

będą prowadzone prace, 

-  inwentaryzacji powykonawczej, 

-  koszt odbiorów technicznych, 

- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

- koszt zapewnienia warunków bhp i p. poż. w trakcie realizacji robót, 



- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

5. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z inwestycją, które inwestor 

zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do 

projektu budowlanego: 

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót mogą 

być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je 

tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 

wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia 

do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru 

autorskiego ponosi Wykonawca. 

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 

rozwiązań technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół 

konieczności a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze 

zleceniem ich wykonania. 

7. W przypadku gdy określone w ust. 6 lit. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty 

te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie zamówienie 

w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w ramach robót 

zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie na podstawie 

kosztorysu różnicowego wykonanego w oparciu o następujące założenia:  

a) wyliczenie ceny roboty pierwotnej w oparciu o kosztorys ofertowy 

b) wyliczenie ceny roboty zamiennej w oparciu o kosztorys ofertowy ( ceny 

materiałów , sprzętu oraz ceny robocizny zysku i kosztów ogólnych) a w przypadku 

braku w kosztorysie ofertowym którego kol wiek z powyższych składników należy 

przyjąć ceny SEKOCENBUD- u za poprzedni kwartał w którym roboty zamienne  

zostały wykonane.  

 

VI. Sposób płatności 

 

§ 8 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze 

całości przedmiotu umowy. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur częściowych, 

które będą wystawiane po wykonaniu i odebraniu robót protokołami odbioru elementów 

potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i kierownika robót. Wartość faktur 

częściowych nie może przekroczyć 90% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 9 ust. 2 umowy. 

2. Termin zapłaty faktury końcowej jak i faktur przejściowych Wykonawcy wynosi do 

7,14,30*  dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi.  

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W przypadku fakturowania robót realizowanych przez podwykonawców, Wykonawca 

do swojej faktury załączy kserokopię faktury podwykonawcy wraz z protokołem 

odbioru oraz dyspozycję przelewu należności na konto podwykonawcy, w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. 

5. Wykonawca oświadcza, ze: 

- jest płatnikiem podatku VAT, 



- posiada numer NIP………………………………. 

6. Zamawiający oświadcza, że: 

- jest płatnikiem podatku VAT, 

- posiada numer NIP 816-15-70-014. 

- upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

  Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

VII. Podwykonawcy* 

 

§ 9 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część 

zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z projektem umowy  

z Podwykonawcą. Brak w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w ciągu 

14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę ww. projektu oznacza jego akceptację. 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między 

Wykonawcą a Zamawiającym,  

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,  

3) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w 

terminie określonym w niniejszej umowie,  

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć 

wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę,  

6) 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. 

4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi 

rażące naruszenie zapisów umownych. 

5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% oraz/lub 

odstąpić od umowy w następujących sytuacjach: 

a) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenie należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

e) rażące naruszenie umowy poprzez zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą bez 

zgody zamawiającego 

6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 

 



7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  

zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów 

/oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty 

należnego wynagrodzenia.  

8. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty 

należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz 

Podwykonawcy  kwotę pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.  

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 

wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od doręczenia 

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność  się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę  wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w przypadku niezgłoszenia uwag przez wykonawcę lub podwykonawcę, o 

których mowa w ust. 9 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu terminu na wniesienie uwag. 

12. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku 

do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone lub z innych 

przyczyn wygaśnie. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy powinien być określony w umowie o 

podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku 

Podwykonawcy. 

14. Wykonawca po zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego lub po upływie 14 dni od przedstawienia projektu umowy Zamawiającemu 

zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

15. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej 

w tym paragrafie. 

16. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza                  

w zakresie płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym 

paragrafie. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 



18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga w formie 

pisemnej  zgody Zamawiającego. 

 

* Jeżeli dotyczy tj:. Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części zamówienia. 

 

 

VIII. Gwarancja  

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną, normami 

technicznymi i innymi warunkami umowy. 

3. Termin gwarancji ustala się na 8, 10 lub 12 miesięcy*  (obejmuje wykonane roboty 

budowlane  i wbudowane materiały) od daty odbioru końcowego całości zadania. 

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy 

(podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia 

stosownej reklamacji zawierającej w szczególności termin usunięcia wad. 

5. Wykonawca powinien usunąć stwierdzone wady: 

-   niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowiu,            

mieniu, 

-    w innych przypadkach w ciągu 7 dni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości  bezpłatnie usuwać wszelkie 

powstałe wady i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli 

usunięcie wady/usterki nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 

 

IX. Odbiór częściowy/końcowy przedmiotu umowy 

 

§ 11  

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w  §1 niniejszej umowy . 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót pisemnie.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 14 dni 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni na koszt Wykonawcy, przy 

jednoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 1. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) uniemożliwiając użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 



5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

6. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 

gwarancji.  

7. Wykonawca do faktury za realizację etapu załącza protokół odbioru częściowego 

potwierdzający fakt należytego wykonania robót . 

 

X. Kary umowne/odsetki 

 

§ 12 

 

W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

umownych odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 13 

 

1. W razie opóźniania w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiający naliczy kary umowne za 

opóźnienie, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2) z tytułu samego faktu istnienia wad (nie dających się usunąć) w przedmiocie odbioru - 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 10%   

     wynagrodzenia  umownego. 

4) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 1000 zł brutto za każdy 

miesiąc, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

 

3.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

     1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego. 

4. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości 

przedmiotu umowy.  

5. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, 

według wyboru Zamawiającego. 

6. Kary umowne za opóźnienie określone w ust. 2 będą naliczane od następnego dnia po 

upływie terminu realizacji umowy. 

7. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Odstąpienie od umowy  

 

§ 14 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie 

części umowy; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie 

reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące usterek; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 

4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu kar 

umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 

1 pkt. 2 i 3. 

 

§ 15 

 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody jeżeli 

poniesie ją na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego 

określonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 16 

 

Wykonawca nie może zlecić cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich z wyjątkiem banku kredytującego wykonawcę w zakresie niniejszej umowy.  

 

 

 



XII. Zmiany postanowień umowy 

 

§ 17 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, 

tj:  

1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

nieterminowego przekazania miejsca wykonywania robót lub wstrzymania robót przez 

Zamawiającego;  

b) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, które mogą mieć wpływ na terminową realizację zadania, 

c) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu    

art. 36a ustawy Prawo budowlane,  

d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wstrzymujących lub 

opóźniających realizację robót;  

e) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem 

zamówienia;  

f) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, 

klęski żywiołowej);  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

realizacji robót określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za 

które odpowiada Wykonawca.  

2. Zmiany istotne treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę 

umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez przedłożenie 

stosownych ekspertyz, opinii, itp. 

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 

 

§ 18 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy 

w następujących warunkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 



2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty 

obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty 

obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie 

umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obej-

mować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane 

koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty 

obciążeniowej wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy. 

6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych 

po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, na koszty 

wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez zamawiającego. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, 

w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 20 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, 

wyrażona na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez 

ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 17 SIWZ. 

 

 

 

 



§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Właściwym sądem w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwości Zamawiającego 

również w zakresie kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

  § 22 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego,       

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

§ 23 

 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem 

przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  



6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

 

 

 

 



Załączniki: 

1/ Załącznik numer 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy 

2/ Załącznik numer 2- kosztorys ofertowy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy - ............................ 

 

 

___________________________________________ 

 

 

Klasyfikacja budżetowa - ............................................  
  

_____________________________________________ 

 

 

Podpis pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

Rozdzielnik umów: 

 

1/ Stanowisko ds. zamówień publicznych - Arkadiusz Telka - UG Grodzisko Dolne  

 

2/ Referat Inwestycji  - Edward Wasyl - UG Grodzisko Dolne  

 

3/ Referat Budżetu - Barbara Jużyniec - UG Grodzisko Dolne  

 

4/ Wykonawca  - ……………………………………………….... 

 

 


