Załącznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postępowania: ……………….)
Umowa Nr ……
na roboty budowlane
zawarta w dniu …… 2021 r. w ……………………. pomiędzy:
……………….., z siedzibą w ……………….. przy ul. …………………., NIP …………………, REGON
………………………………., reprezentowaną przez:
………………………….. – …………………………..
przy kontrasygnacie ………………………. – ……………………………..,
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a
..................................................................................................................................................................,
PESEL…………..
z
siedzibą
w:..............................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr: ......................................, NIP: .............................................
REGON:
............................. telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres
mailowy: ……………………… w imieniu którego działa:
1) ..........................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)

a:
następującymi firmami działającymi jako KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ………………………………………………………………….. – LIDER konsorcjum
z siedzibą w: ............................................................................................................................................ NIP:
................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: ……………………………, nr faksu: …………………… adres mailowy:
………………………
2) …………………………………………………………………..….. – PARTNER konsorcjum
z siedzibą w: ....................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: ……………………………, nr faksu: …………………… adres mailowy:
………………………
reprezentowanymi przez:
……………………………… – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w myśl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanymi dalej w treści umowy
Wykonawcą.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., 1129, z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej
treści:

§ 1.
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Budowa
miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice”,
część……..
2.Szczegółowy zakres robót obejmuje roboty szczegółowo opisane w SWZ oraz
załącznikach do SWZ.
3.W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do
SWZ dla części I i załącznik nr 1a do SWZ dla części II wiążące są zapisy wg następującej
hierarchii dokumentów:
•
•
•

projekt architektoniczno- budowlany
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
przedmiar robót

4. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 3 pkt
1-2. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia
w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania
wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1-2 nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.
5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z
Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część
terenu budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z
zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.
8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy
jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.
9. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia które będzie montował, są nowe, nie mają wad

fizycznych i prawnych, posiadają niezbędne atesty i aprobaty techniczne uprawniające do
eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także spełniają wszystkie parametry
techniczno-eksploatacyjne określone w specyfikacji warunków zamówienia.
10. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą
umową warunkach.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od
daty podpisania umowy.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót
montażowych urządzeń miejsc rekreacji objętych umową stwierdzoną w zgłoszeniu
gotowości do odbioru.
3.Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty gotowości do odbioru przystąpi do
czynności odbioru. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i
kompletność wykonanych robót. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i
poprawi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Koszt dostawy wszystkich elementów/urządzeń niezbędnych do wykonania zadania
pokrywa Wykonawca.
§ 3.
1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowo
zrealizowane zadanie w zakresie przedmiotu umowy.
2.Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza
Wykonawca.
3. Wykonawca oświadcza, że każdy z dostarczonych artykułów posiada deklaracje
zgodności CE oraz odpowiada normom europejskim i krajowym i jest zgodny z
Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
1176, PN-EN 1177 (place zabaw – odnoszące się do wyposażenia publicznych placów
zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw) oraz
normy PN-EN 16630:2015-06 ( wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na
stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań). Stosowne oświadczenie Wykonawca
dostarczy wraz z dokumentami odbiorowymi.
§ 4.
1.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)dokonanie niezbędnego montażu, ustawienia i mocowania wyposażenia elementów
miejsca rekreacji;
2) dostarczenie urządzeń w wyznaczone miejsce, własnym transportem, na własny koszt
i ryzyko;
3)naprawienie ewentualnych uszkodzeń urządzeń wyposażenia elementów miejsca
rekreacji, elementów montażowych powstałych wskutek transportu;
4) montaż urządzeń wyposażenia elementów miejsca rekreacji;
5) dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń;

6) postępowanie z odpadami (ich wywóz i utylizacja) zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
7) przedstawienie pełnych atestów na zastosowane materiały;
8)zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu
oraz przedmiotów odbioru;
9) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę
należytego wykonania robót;
10) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
11) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawców;
12) okazanie na każde żądanie Zamawiającego:
a) certyfikatów na znak bezpieczeństwa,
b) certyfikatów (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami w stosunku do
wbudowanych materiałów,
c) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest
naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony
Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę.
3.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy w zakresie jaki jest
niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy;
2)dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz ze
zgłoszeniem robót budowlanych;
3)przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;
4)odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;
5)odbiór końcowy robót;
6)pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie
protokołów odbioru robót.
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………….. zł brutto (słownie:
………………………...…. zł 00/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera podatek VAT.
§ 6.
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury/rachunku wystawionych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:
Nabywca: Gmina Pabianice, NIP 7311913930, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
Odbiorca: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.
3.Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego
robót.
5. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto
wskazane przez Wykonawcę. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w
umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest
wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego
zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na
5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności. W przypadku, w którym
Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym
Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu
i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
6. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z późn. zm.).
7.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo - w rozumieniu umowy
i/lub ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej
przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęta fakturą
należność nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia
Zamawiającego ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.
§ 7.
1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót i złoży
jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu
umowy, a w szczególności:
1)deklaracji na znak CE;
2)certyfikaty na zamontowane urządzenia potwierdzające zgodność z wymaganiami
normy PN-EN 1176, PN-EN 1177(place zabaw – odnoszące się do wyposażenia
publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na
placach zabaw) oraz normy PN-EN 16630:2015-06 ( wyposażenie siłowni plenerowych
zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań)
3)oświadczenie, że elementy wykonywane na placu budowy, a w szczególności
fundamenty urządzeń wykonane zostały zgodnie z ww. normami.
2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru
robót zanikających, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych,
składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakończeniu robót –do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi o tym
fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie
odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.
3.Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w terminie 5 dni roboczych od

wskazanego terminu, o którym mowa w ust. 2.
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;
2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.
§ 8.
1.Wykonawca, wykona zamówienie:
1)samodzielnie*
2)sam, za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które
zostaną
wykonane przy udziale podwykonawcy/ów.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3.Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku, gdy:
1)termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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;
2)umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego;
3)umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
4.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
6.Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do przedłożonej

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 3
7.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
8.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, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie
obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
9.W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10.Przepisy ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
11.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z
fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego
wynagrodzenia.
12.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.
12.
16. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiającego, 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.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić
podstawę naliczenia kar umownych.
20.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
§ 9.
1.Osobą do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie _______________ (imię
i nazwisko), nr telefonu”
2.Osobą do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie _______________ (imię
i nazwisko), nr telefonu” __________________________
§ 10.
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
1) zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego
w § 5, za każdy dzień zwłoki;
2) zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi danego przedmiotu odbioru – w wysokości 1,0% wynagrodzenia
określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu, ponad termin wyznaczony
przez Zamawiającego;
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5.
2. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar w przypadkach określonych
w ust. 1 nie może przekraczać 25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych
korzyści na zasadach ogólnych.
4.W przypadku zaistnienia zwłoki w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia od
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu
zwłoki, jak i odstąpienia.
5.Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.
7.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości
ustawowej.
§ 11.
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi;
§ 12.
1.Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie w
terminie do 7 dni roboczych.
2.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z
momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało
skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszelkich
uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, zabezpieczenia i kar
umownych.
§ 13.
1.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia;
2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony, z której przyczyny
nastąpiło odstąpienie od umowy;
3)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
Zamawiający obowiązany jest do:
1)dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robót,
2)odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust 1 pkt.3.
§ 14.
1.Okres gwarancji ustala się na …... miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą). Gwarancja
rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż
gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres
gwarancji na materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich
producenta.
2.Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
3.Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia
należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
4.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu
lub rozwiązania technicznego.
5.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do
usunięcia Zamawiający może:
1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
6.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy
odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający może:
1) pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwotę jaka zmniejsza wartość
przedmiotu umowy na skutek stwierdzonych wad;
2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
3)pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwotę jaka zmniejsza wartość
przedmiotu umowy na skutek stwierdzonych wad.
7. Dokument gwarancji wystawiony zostanie przy odbiorze końcowym.
§ 15.
1.Termin usunięcia wad wynosi do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
2.Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie dopuszcza się wydłużenie terminu
usunięcia wad w przypadku gdy ze względów technologicznych lub niekorzystnych
warunków atmosferycznych nie jest możliwe należyte usunięcie zaistniałych wad.
3.Zamawiający poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych wadach w formie pisemnej lub
mailowej z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
§ 16.
1. Poza zamianami, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
poniższych okolicznościach:
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy spowodowaną uzasadnionymi

przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy
należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w
umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla
Zamawiającego, w szczególności:
a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi
przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
b)stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy;
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku
konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
1) nietypowe dla danego okresu niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające
prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu,
deszczu, temperatury poniżej -50C),
2) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem
zaistnienia siły wyższej),
3) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,
4) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy,
5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia
przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót,
3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę
postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej.
§ 17.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych
przez Zamawiającego w rozdziale 24 SWZ, w całym okresie obowiązywania umowy oraz
poinformowanie pracowników, o których mowa w ust. 2, o uprawnieniach
Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy obowiązku poddania się
takiej kontroli.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z
określeniem pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę,
umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.
4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
skorygowaną listę osób.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych
uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikację
zawartych umów o pracę.
§ 18.
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:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) 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,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) 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 Prezesa Urzędu 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 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.
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 19.
1.Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego.
2.Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3.Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem par. 9 wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
4.Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
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