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 Załącznik nr 9 do SWZ 
Nr postępowania: RI.271.12.2021 r. 
 

PROJEKT UMOWY 
Umowa nr RI.272. … .2021 

 
zawarta w dniu … . … .2021 r., pomiędzy: 
 
Gminą Głogów, 67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1, REGON 390647311, NIP 693-19-40-487, 
reprezentowaną przez:  
Bartłomiej Zimny  - Wójt Gminy  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Urbanowicz  
zwana dalej „Zamawiającym”,  
a 
………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:  
……………………….. - ……………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
 
łącznie zwanych „Stronami”. 
 
Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „Budowa szatni sportowej na boisku w 
Borku”. 
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest budowa szatni sportowej na boisku w m. Borek na 
działkach o nr. ewid. nr 329, 43, obręb 0002 Borek-Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów. 
Kategoria obiektu V. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zalecza socjalno-sanitarnego 
w miejsce funkcjonującego obecnie obiektu kontenerowego z pomieszczeniem szatni, sanitariatem i 
prysznicami dla sportowców korzystających z boiska do piłki nożnej z podziałem na drużynę miejscową 
i drużynę przyjezdną z pomieszczeniem dla sędziów wraz z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem 
biurowym, dostępnym z zewnątrz magazynem oraz wydzielonym również dostępnym z zewnątrz 
sanitariatem przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej. 
Budynek będzie zaopatrzony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne 
oraz wentylację mechaniczną. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika. 
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) roboty ziemne i przygotowawcze, 
2) fundamenty, 
3) ściany fundamentowe i przyziemia, 
4) posadzki, 
5) dach - konstrukcja + pokrycie 
6) izolacje p. wilgociowe fundamentów, 
7) utwardzenia - roboty zewnętrzne, 
8)  instalację wodociągową CWU + ZWU, 
9) wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
10) instalację kanalizacyjną zewnętrzną, 
11) zewnętrzna instalację wodociągową, 
12) instalację elektryczną – rozdzielnica, 
13) zewnętrzne instalacje zasilające. 
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4. Przedmiot umowy należy  wykonać zgodnie z Decyzją nr 80.2021 (zatwierdzenie projektu 
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę) z dnia 16.03.2021 r. wydaną przez Starostę 
Głogowskiego. 
5. W przypadku wystąpienia konieczności sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac 
związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej oraz jeżeli okaże się 
niezbędnym opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej oraz uzyskania decyzji to koszt 
wykonania powyższych czynności lub opracowania dokumentacji ponosi Wykonawca. 
6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany został w Dokumentacji technicznej i SWZ. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 36 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym: termin 
rozpoczęcia robót do 2 tygodni od dnia podpinania umowy.  
2. Termin przekazania placu budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o faktycznym 
zakończeniu robót przez Wykonawcę  i gotowości do odbioru. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w terminie do 3 dni od  podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy także: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wykonawczej,  
2) dokonywanie odbiorów robót zanikowych oraz końcowego odbioru robót, 
3) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym  terminie, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 
Obwiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ryzyka za szkody 
wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami, w związku z powyższym 
poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 
2) organizacja robót w sposób zapewniający komunikację mieszkańców i bezpieczeństwo w obrębie 
wykonywanych robót, przestrzeganie przepisów BHP, Wykonawca zorganizuje roboty w sposób 
umożliwiający korzystanie z dróg dojazdowych do przekazanego ternu budowy przez mieszkańców 
oraz służby porządku publicznego, służby ochrony zdrowia oraz służby ratownicze,  
3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
4) uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości, akceptacji Inspektora Nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania,  w  przypadku niedotrzymania tego warunku  
i wbudowania nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany materiału na własny 
koszt, 
5) wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, w tym w 
szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji, 
6) bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
7) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie dozoru 
terenu, 
8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie środowiska, 
9) zgłaszanie za pośrednictwem za poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu 
zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi  
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w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę upoważnia 
Zamawiającego do odkrycia robót, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do przywrócenie ich do 
stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy, 
10) wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500.000,00 
zł, na cały okres wykonywania przedmiotu umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców), 
11) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy                         
w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, udział w naradach budowy, 
12) niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania, 
13) oznakować plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić jego pełną 
ochronę i zabezpieczenie, 
14) uporządkować terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazać  
go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, 
15) pokryć koszty niezbędnych wyłączeń, uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak 
również usunięcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej 
dokumentacji urządzeniami, przedmiotami, 
16) uczestniczyć w naradach zwołanych przez Zamawiającego w udostępnionym na ten cel zapleczu 
budowy, 
17) ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót 
będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, 
18) wykonać i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z 
dokumentacją powykonawczą. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji: 
1) we własnym zakresie zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów 
niezbędnych dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz 
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z 
odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę, 
2) zapewni: środki, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający  
niezbędne dla zrealizowania robót uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w 
budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w 
zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, przez cały okres realizacji zadania (w tym zapewni 
ciągłą obecność niezbędnych osób nadzoru) oraz obsługę geodezyjną. Jeśli do prawidłowej i pełnej 
realizacji przedmiotu umowy konieczny będzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca 
zatrudni takie osoby na własny koszt, 
3) utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i 
składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów, 
4) zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i nie 
stwarzający zagrożeń wypadkowych minimalizując utrudnienia w dojeździe do nieruchomości 
zlokalizowanych w bezpośredniej obecności przekazanego placu budowy, 
5) zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób gwarantujący czystość dróg dojazdowych i 
dróg publicznych obsługujących teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z błota i 
kamieni nawiezionych przez środki transportowe Wykonawcy). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) 
w zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który posiada 
zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdym uszkodzeniu przez niego 
infrastruktury technicznej i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
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pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich działań Wykonawcy 
upoważnia Zamawiającego do usunięcia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt takiej naprawy 
zostanie potrącony z  wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.   

§ 5 
Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcę/ Podwykonawcę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w specyfikacji 
warunków zamówienia  (SWZ). 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu 
czynności. W celu weryfikacji spełnienia tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów zawierające informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków 
pracownika. 

3. Wykonawca na każde wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób  
wykonujących czynności wskazane  w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcje w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł netto  ( słownie: dwa 
tysiące złotych)  za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych 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 czynności wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 6 
Podwykonawstwo 

1. Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem podpisania umowy z 
Wykonawcą. 
2. Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy na 
plac budowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 
3. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu 
zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami 
określonymi w ust. 6. 
4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany. 
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5. Zamawiający w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności 
zawartej umowy z wymogami określonymi w ust. 6.  
6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 
przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
2) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie może być dłuższy od 
terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, 
3) zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na 
realizację zamówienia publicznego, 
4) kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji umowy, 
5) obowiązek posiadania przez Podwykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną przez niego częścią zamówienia, 
6) prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie, 
7) wartość wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za wykonanie części zamówienia 
nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy, 
8) obowiązek częściowych płatności na rzecz Podwykonawcy zgodnie z częściowymi płatnościami 
określonymi w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego 
9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego 
zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z 
Podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w ramach danego zamówienia na roboty 
budowlane, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego i nie większa jednak niż 50.000,00 zł. 
8. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami są zgodne z zasadami 
określonymi dla umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 
9. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji Podwykonawcy: 

1) warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem: protokołu odbioru części prac wykonanych przez 
Podwykonawcę, faktury oraz dowodu przelewu należnej Podwykonawcy kwoty), potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, 
uczestniczących w odebranych robotach. W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań 
wobec Podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur lub, w przypadku braku 
faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku 
płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na 
rzecz Podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed 
terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oświadczenia Podwykonawców 
potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia 
oświadczenia nie mają żadnych wierzytelności wynikających z faktur za zrealizowane roboty objęte 
przedmiotem umowy z Wykonawcą, 
2) w przypadku nie wykazania dokonania płatności należnej Podwykonawcy Zamawiający 
uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie 
niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 
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3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 4). 
Bezpośrednia płatność na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej płatności, 
4) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający 
uprawniony będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 
względnie  do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
5) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wysokość kar umownych, z tytułu: 
1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynosi 
każdorazowo 2 % wartości umowy brutto,  
2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom wynosi 0,1%  wartości brutto każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy jej 
dzień,  
3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki w realizacji obowiązku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez Podwykonawcę, 
4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,  
5) wykonywania prac przez podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 % 
wartości umowy brutto za każdy dzień, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
wykonywaniu prac przez podwykonawcę, 
6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,05% wartości 
umowy brutto  o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego 
przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,  
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niż określony w pkt 6) w wysokości 
0,1 % wartości umowy brutto  o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu 
określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wystąpiła konieczność 
wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości 
umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego. 
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, 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. 
13. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie 
tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia 
określonych w art. 108 ustawy Pzp. („lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 
podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.108 i 109 ustawy Pzp” - jeżeli 
podmiotowe środki lub art. 109  były w tym zakresie wymagane w postępowaniu). 
14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia Podwykonawcy. 
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15. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
16. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
17. Regulacje wobec Podwykonawców stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 
 

§ 7 
Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonane zgodnie 
z dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów. 
2. W odbiorze, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uczestniczą: przedstawiciele 
Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
3. Odbiór, o których mowa w ust. 1 zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 
zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
4. W dniu zawiadomienia do odbioru  końcowego Wykonawca złoży w siedzibie  Zamawiającego 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w 
szczególności przekaże: 

1) kosztorys powykonawczy – pomocniczy przy rozliczeniu, 
2) gwarancję, 
3) atesty deklaracje i certyfikaty jakości,  
4) protokoły badań i sprawdzeń 
5) oświadczenie kierownika budowy : 

- o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych, 

6) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących 
konfiguracji urządzeń, o ile dotyczy, 
7) dziennik budowy, 
8) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości  
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad,  nie wywiązania się z obowiązków,  
lub dokumenty złożone przez Wykonawcę nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru  
i naliczone zostaną kary. Po usunięciu wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość  
do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. 
6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku 
odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych 
w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół odbioru winien być bezusterkowy. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł brutto 
(słownie brutto: ………………………………………….. zł, w tym podatek VAT 23% w kwocie ……………….zł, kwota 
netto …………………………………………………… zł). 
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu wino zawierać wszystkie elementy robót  
i czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
3. Rozliczenie finansowe robót wykonanych w ramach niniejszej umowy nastąpi w jednej fakturze po 
wykonaniu robót budowlanych, podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowalnych bez 
wad i usterek.  
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie  do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona po pospisaniu protokołu odbioru 
końcowego robót budowalnych bez wad i usterek. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  
lub usługi o partnerstwie publiczno – prawnym zamawiający zobowiązany jest do odbierania  
od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy  
(Dz. U. 2020 poz. 1666).  Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy  wykonawca nie jest 
zobowiązany do ich wysyłania. Przesyłanie faktur elektronicznych następuję przez platformę 
elektronicznego fakturowania. 
5. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji. 
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo wynosi do 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
8. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy 
z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy  
za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach 
ustawy o podatku od towarów i usług, 
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  
o którym mowa powyżej, 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  
od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług. 

3) w przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 7, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub 
innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności". 

 

§ 9 
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.  
2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na … lat / lata. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od 
daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek. 
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub 
b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy 
samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących  
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres … lat / lata od daty protokolarnego odbioru robót,  
co oznacza że, okres rękojmi jest równy terminowi gwarancji. 
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady. 
6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu 
przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
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Wykonawca  będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możliwym ze względów 
technologicznych terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunięciu 
wad lub usterek, należy zgłosić gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót.  
7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust. 6, Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez utraty rękojmi 
i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastępcze nie stoi na przeszkodzie  
do naliczenia kar umownych do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego lub podmiot, któremu  
to zleci. 
8. Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi. 
9. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. Zamawiający 
wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi oraz 
powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 
 

§ 10 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 
2. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje  jej 
pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
2) Wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres 
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
3) Wykonawca popada w zwłokę z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że wykonanie 
Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową jest obiektywnie niemożliwe, 
4) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną. 

3. Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia pisemnego 
zawierającego  uzasadnienie i podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu strona może złożyć w terminie 
10 dni od dnia powstania okoliczności będących podstawą do jego złożenia. 
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie 
uzgodnionym. 
5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu rozliczenie 
wykonanych robót, stanowiące (po akceptacji Zamawiającego) podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury, 
6. Koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie stanowiło 
przyczynę odstąpienia od umowy. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
8. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku 
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność 
oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez 
strony umowy. 
9. W przypadku nieuzasadnionego nie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 
 

§ 11 
Kary umowne 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w rozpoczęciu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu rozpoczęcia 
robót, 
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia 
robót, 
3) za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,6 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego, na usunięcie wad, 
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 0,6 
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
5) za odstąpienie od umowy, przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, od 
którego wykonania Zamawiający odstąpił, 
6) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, 
7) za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania postanowień § 4 niniejszej umowy, w 
wysokości 0,6 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 8 ust. 1. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, w ramach 
niniejszej umowy nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 8 
ust. 1. 
4. Minimalną wartość Umowy określa się na 80 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 
ust. 1 umowy”. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar. 
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego 
wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego  
o zapłatę kary stała się wymagalna z dniem potrącenia. 

 

§ 12 
Zmiany treści Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną  na piśmie pod 
rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 454 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy                                   
w następujących przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy, w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana 
przepisów miała wpływ, 
2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto 
wynagrodzenia,  a kwota netto pozostanie bez zmian, 
3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją okoliczności niezależne  
od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej; za siłę 
wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter,  
nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia  
o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne 
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zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, stan epidemii np. COVID-19, ogłoszenie stanu 
klęski żywiołowej), nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, 
urządzeń lub usług, 
4) nastąpi utrudnienie możliwości wykonywania inwestycji z winy Zamawiającego; w takim 
przypadku może ulec zmianie termin wykonania inwestycji. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki może nastąpić, jeżeli zwłoka jest lub 
będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robót przez Organy 
Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4. Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku 
konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych, a konieczność  
zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, której Zamawiający działając z należyta 
starannością nie mógł przewidzieć. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub 
zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 
5. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności: 

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 
2) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych  
rozwiązań  technicznych / technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, 
jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 
bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 
opracowywania Dokumentacji, 
3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

6. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy łączna wartość zmian jest 
mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, wycenionych na podstawie 
kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy. 
7. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, 
obniżenie proporcjonalne do wartości robót nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie 
kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy. 
8. Zmiana terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru  
ze względu na warunki atmosferyczne. 
9. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie 
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:  

1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

10. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół wraz z uzasadnieniem), 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego 
wykonani Umowy w wysokości 5 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto)  
tj.: ………………. zł (słownie: …………………………… zł). Forma zabezpieczenia: …………………………………………. .  
2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr ……………………………………………… 
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4. Zamawiający zwraca: 
a) 70% wartości zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót,  
b) pozostałe  30% wartości, w terminie 15 dni od upływu terminu  rękojmi za wady lub gwarancji, o 
ile nie zostało wykorzystane. 

 

§ 14 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych członków zarządu 
reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, 
którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej jest Wójt Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1; 67-200 
Głogów, tel. +48 76 836 55 55. 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu realizacji 
umowy. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające 
dane osobowe w imieniu Administratora. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia 
umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 
6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy,  
a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania 
umowy. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
 

§ 15 
Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych 
(pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób 
fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1.Osoby upoważnione do kontaktów: 
a) ze strony Zamawiającego: 

Joanna Gruszczyńska z którą należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 
- numer telefonu 76 836 55 60 



str. 13 
 

- adres e-mail: j.gruszczynska@gminaglogow.pl  
- adres do korespondencji: ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów. 

b) ze strony Wykonawcy: 
………………………….. z którym należy kontaktować się na następujące numery i adresy: 
- numer telefonu ………………………. 
- adres e-mail: ……………………………..  
- adres do korespondencji: ……………………………………………… . 

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej 
strony w formie pisemnej 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. 
Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego 
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu       
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 
6. Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy. 
 
  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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