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 UMOWA Nr FEZP.272.12.2019 

zawarta w dniu ………………… r. 

 w Kołaczkowie 

 

pomiędzy Gminą Kołaczkowo, z  siedzibą w Kołaczkowie przy pl. Wł. Reymonta 3, 

reprezentowaną przez: 

………………………. - ……………………………. 

………………………. - ……………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającą” 

a 

……………………………………. 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………….. 

 

na podstawie wpisu do …………………………………………………., 

zwanego dalej „Wykonawcą”. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 

następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 

obejmujące zamówienie pn.: „Budowa drogi w miejscowości Grabowo Królewskie – 

Zieliniec – Żydowo” 

2. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz projekcie budowlanym z załącznikami, które 

stanowią integralną cześć umowy. 

§ 2 

1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy (tj. dostarczenie wszystkich 

niezbędnych dokumentów potrzebnych do zakończenia inwestycji w nadzorze 

budowlanym): Zakończenie wykonania przedmiotu umowy do dnia: 24.10.2019. 

2. Przekazanie placu budowy/robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

 Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ                                  

i obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami, 

2) zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  

i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt 

własny, 

3) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami                                   

i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

4) ponoszenia odpowiedzialności za szkody  powstałe na terenie budowy pozostające                

w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez 

Wykonawcę, 

5) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy                

w dniu odbioru końcowego, 

6) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas wykonywania 

robót,  
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7) usuwania w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wad i usterek 

przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w 

okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli powstały z wyłącznej winy Wykonawcy, 

8) posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej 

zakres przedmiotu umowy oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie 

trwania umowy, 

9) poniesienia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na rzecz osób i mienia z tyt. szkód oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o sytuacji na budowie, problemach, 

niezgodnościach z dokumentacją projektową, konieczności wykonania robót nieobjętych 

przedmiarem, itp.  

§ 4. 

 Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w wyznaczonym terminie, 

2) stałej współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim będzie wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, 

3) w przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy 

wynikających z dokumentacji projektowej, Zamawiający zajmie stanowisko                         

w terminie 5 dni od  zawiadomienia o problemie, lub w terminie wspólnie uzgodnionym. 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie  

ryczałtowe w wysokości :  

- NETTO:  …………………. zł. 

- PODATEK VAT  …………………. zł.   

- BRUTTO:            …………………. zł. 

    Słownie: ………………………………………………………………………………… 

 

Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz                          

z bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Przewiduje się wystawienie faktur: 

Wykonawca może wystawić 1 fakturę, po zakończeniu realizacji Zadania; 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………… 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego – tj. dostarczenia jej 

do siedziby Zamawiającego wraz z bezusterkowym protokołem odbioru. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 4 związany jest z prowadzoną przez 

Niego działalnością gospodarczą, w ramach której została zawarta niniejsza umowa. 

6. Przed wystawieniem faktury, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego 

o statusie podatnika podatku VAT. 

7. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych informacji,     

o których mowa w ust. 5 i ust. 6. 
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8. W przypadku gdy Zamawiający nie dokona terminowej płatności Wykonawcy                                       

z powodu podania przez Niego nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 5 i ust. 

6, odsetki od nieterminowej zapłaty nie będą naliczane. 

§ 6. 

1. Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 dni od 

daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę. 

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust. 1 należy dołączyć następujące dokumenty (nie później 

jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy): 
a) dziennik budowy, 

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych materiałów i 

urządzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

d) inne niezbędne dokumenty wynikające obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa 

budowlanego w tym inwentaryzacyjną mapę geodezyjną. 

3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych wyżej spowoduje nie spełnienie warunków 

umowy co, do zakończenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystąpienie przez Zamawiającego 

do dokonania odbioru robót. 

§7. 

1.1. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli                 

w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie 

zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym 

zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana 

podwykonawcy oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji gdy Wykonawca w złożonej 

ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga formy pisemnej. 

1.2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

1.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dalej 

zwanej Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie 

zamówienia. 

1.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zasady stosuje się 

również do dalszych podwykonawców. 

1.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis stosuje się również 

do dalszych podwykonawców. 

1.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy             

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 



                   

4 

 

1.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, lub jej zmiany, których przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej                 

z projektem umowy. 

1.8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do 

projektu jej zmian. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmian w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub 

projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

3.1. 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, a także jej zmiany, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3.2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy termin 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ustępie 6.7.  

3.3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, 

uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

3. 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% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części). 

Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł 

brutto. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie                                                 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

4. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 

5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami określone w ustępie 1-4 

dotyczą także umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

6.1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

6.2. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane, od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy gdy: 

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane; 

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 



                   

5 

 

6.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 6.2. dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

6.4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający ustala 

termin zgłoszenia uwag - 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie 6.5. 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. 

6.7. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6.8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6.9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę 

większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                                       

w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień opóźnienia. 
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§ 8. 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji licząc od daty 

odbioru końcowego. Dokument gwarancji stanowi faktura końcowa wystawiona przez 

Wykonawcę. 

2. Stwierdzone przez Zamawiającego  podczas trwania okresu gwarancji wady i  usterki  

Wykonawca zobowiązuje  się  usunąć na koszt własny, w terminie 7 dni od daty ich 

zgłoszenia (listem, e-mailem, faxem), a w przypadku nie cierpiącym zwłoki niezwłocznie 

po zawiadomieniu Zamawiającego. Okres gwarancji przedłużony zostanie o czas naprawy. 

§ 9. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 

aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zmiany terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienia takich 

warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu robót lub 

uniemożliwiają realizacje robót zgodnie z wymaganą technologią, pod warunkiem złożenia 

pisemnego wniosku przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej 

rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje 

wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy 

administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 

wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć                

w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im 

zapobiec. 

4. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wstrzymania przez 

Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową,                                  

w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie lub konieczności 

prowadzenia prac archeologicznych na budowie.  

5. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej 

staranności. 

6. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do umowy, w przypadku konieczności 

zapewnienia dłuższego terminu realizacji robót, wynikających z terminów dostaw 

materiałów lub sprzętu – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. 

7. Zmiana kierownika robót i inspektora nadzoru – pod warunkiem złożenia pisemnego 

zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do umowy). 

8. Zmiana kwoty umownej aneksem do umowy – w przypadku urzędowej zmiany podatku 

VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto 

wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o  różnicę w podatku VAT między stawką 

obowiązującą w dniu składania ofert a stawką nowo wprowadzoną urzędowo. 

9. Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy 
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b) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w przypadku zmian 

technologicznych, w szczególności: 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca 

nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału 

np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub 

wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; 

zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi        

lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę. 

§ 10 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

§ 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, 

d) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów, 

oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na podstawie §14 ust. 3 Umowy, w wysokości 

100,00 zł brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana 

oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie lub zaświadczenie; 

e) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji 

przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne 

pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, zgodnie z §14 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 250 zł brutto; 

powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi,                              

a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu 

terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej                         

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,                               

w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 11. 

1. Nadzór nad robotami z ramienia Wykonawcy sprawował będzie kierownik robót/osoba 

odpowiedzialna za realizację zamówienia: …………………. 

2. Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawował będzie Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego:…………………… 
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§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy                        

w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej tj. ……………………. zł w formie 

………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić na 

konto Zamawiającego:  PBS Września 36 9681 0002 1100 0143 0011 0353. 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz               

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

3. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze 

końcowym i usunięciu usterek). 

4. Kwota ……………………….. zł. stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady i  zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

§ 13. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie realizuje robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie 

nastąpiła poprawa ich wykonania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 

b) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu robót do realizacji w terminie określonym 

w § 2 ust. 2 bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie przekazał ich mimo wezwania przez 

Wykonawcę na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki    

szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu 

na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie                

z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 

§ 14. 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,  

w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na: 

• pracach związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych, 

• robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie. 
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2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności                        

w trakcie realizacji zamówienia tj.: 

a) 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; 

b) 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).  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń. 

§ 15. 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności w zakresie przewidzianym ustawą  Prawo zamówień publicznych. 

§ 16. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy  Kodeksu cywilnego.  

§ 17. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

do siedziby Zamawiającego. 

§ 18. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz obowiązków prawnych 

wynikających z realizacji umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych można uzyskać 

od Administratora. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kołaczkowo. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Gmina Kołaczkowo, pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie ug@kolaczkowo.pl 

c) telefonicznie: 61 438 53 24 

Inspektor ochrony danych. 

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem email iod@comp-net.pl 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia  

29 stycznia  2004 r.  –  Prawo  zamówień  publicznych. Następnie Państwa dane będziemy 

mailto:iod@comp-net.pl
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przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu 

danych.   

Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych  

w ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego, a następnie 

- zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o 

archiwizacji dokumentów 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych  

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  

lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Państwa danych osobowych  jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

Przetwarzanie danych osobowych] [2] 1. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w 

art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w 

ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. 

2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

§ 19. 

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

         

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:                                                             

https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.201.0001986,USTAWA-z-dnia-29-stycznia-2004-r-Prawo-zamowien-publicznych.html#_edn2
https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html
https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html

