Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór umowy
WZÓR PROJEKTU UMOWU
UMOWA NR ……/2020
zawarta w dniu ………………… w Lipcach Reymontowskich pomiędzy:
Gminą Lipce Reymontowskie z siedzibą w Lipcach Reymontowskich
przy ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, NIP 833-10-91-147, REGON 750148302
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie – Marka Sałka - przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy – Joanny Karpowiak, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a
*………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………
z głównym zakładem pod adresem: ………………………, zamieszkałym
w …………………… przy ul. ………………, NIP: ………………, REGON: ……………,
PESEL: …………………………
*………………………… z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………………,
wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, ………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………………, NIP: ……………………, REGON………………
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą".
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843).
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ulicy Południowej jako przedmiot
umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego:
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø 110,
2) włączenie wybudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej,
3) zamontowanie hydrantów nadziemnych wraz z zasuwami,
4) wykonanie odejść od sieci wodociągowej do przyłączy,
5) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanej sieci
wodociągowej,

roboty odwodnieniowe – w przypadku wystąpienia wody gruntowej,
dokonanie wymiany gruntu w pasach dróg,
przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci,
wykonanie wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie
parametrów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
10) pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną
inwentaryzacją powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego,
zatwierdzonych przez powiatowy ośrodek geodezji w Skierniewicach,
11) rozebranie i odbudowę nawierzchni bitumicznej dróg,
12) usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną,
13) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami oraz wprowadzenie tej organizacji na czas prowadzenia robót,
14) uzyskanie stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wniesienie stosownych
opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia prac wynikających z tych
decyzji,
15) dokonanie opłat za nadzory obce, badania, pobór wody, itp.,
16) organizację i zabezpieczenie placu budowy,
17) uporządkowanie terenu po budowie,
18) zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
nadmiaru urobku ziemnego pozyskanego w wyniku pac zmiennych,
19) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
20) inne prace określone w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i STWiOR,
21) oraz wszelkie inne prace i czynności nie objęte SIWZ, a konieczne do należytego
wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) projekty budowlane,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
6)
7)
8)
9)

§2
Termin wykonania umowy
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy
i trwa do dnia 30 września 2020 roku.

1.

2.

3.

§3
Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, wykona przedmiot umowy
własnymi siłami. Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres przedmiotu
umowy: …………………….…….…………………, a Podwykonawcom powierzy
wykonanie następującego zakresu przedmiotu umowy:……………………………………
Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w ust. 1, bez zgody
Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda
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Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia mu
projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i
podmiotów przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za
własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych
Podwykonawców.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w
związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, w szczególności będące następstwem działania Podwykonawcy, rażącego
niedbalstwa lub braku należytej staranności.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację
działań Podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze złożoną ofertą,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, niniejszą umową, a także zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką
budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
2) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w trakcie
trwania budowy,
3) udział w naradach technicznych. Narady będą organizowane nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu. Miejscem organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba
Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót budowlanych (plac budowy),
4) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa,
5) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania
przedmiotu zamówienia,
6) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją
inwestycji (uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory itp.),
7) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,
8) zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie dozoru
mienia na terenie budowy na własny koszt,

9) zorganizowanie własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność
koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego
dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy,
10) zakup niezbędnych urządzeń, materiałów i ich dostawa,
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej
wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,
12) przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci, co
będzie potwierdzone w stosownym protokołem,
13) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich wymaganych
prawem uzgodnień, opinii, zgód i decyzji administracyjnych, niezbędnych do
uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania,
14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej przy
odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych
dokumentów,
15) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
16) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane
powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów
powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej,
17) stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom
jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,
18) okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w stosunku do
wskazanych materiałów:
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
b) deklaracji zgodności,
c) atestów lub aprobat technicznych,
19) ponoszenie odpowiedzialności:
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń/maszyn i materiałów
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub
wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt,
21) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości do przeprowadzenia prób, badań i
odbiorów technicznych,
22) zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą
starannością, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno–budowlanymi,
normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi,
23) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów
wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy,

24) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
25) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony
p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających związek z prowadzonymi
pracami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach,
26) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
27) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
28) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, zaplecza
budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg,
nawierzchni lub instalacji. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający
obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych,
29) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami oraz wprowadzenie tej organizacji na czas prowadzenia robót,
30) uzyskanie stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wniesienie stosownych
opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia prac wynikających z tych
decyzji,
31) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojść
i dojazdów do istniejących posesji,
32) odtworzenie pasów drogowych zgodnie z zapisami ujętymi w projekcie budowlanym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz stosownymi decyzjami,
33) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701) i
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799, z
późn. zm.);
34) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznic z kosztami utylizacji,
35) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia,
36) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
37) dostarczenie we własnym zakresie energii elektrycznej, wody i innych mediów
niezbędnie do wykonywania robót na teren budowy;
38) pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, i innych elementów utrzymania
budowy,
39) rozliczenie za pobrane media według rzeczywistego zużycia,
40) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w
terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
41) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,
42) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, zarządców
dróg,

43) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego
upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc gdzie przewiduje się
wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy,
44) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do końcowego odbioru,
45) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,
46) udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami § 14
umowy,
47) ponoszenie odpowiedzialności za zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół samochodów wyjeżdżających z placu
budowy oraz usuwania na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg
na placu budowy i poza nim związanych z realizacją robót przez Wykonawcę,
48) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom
trzecim na placu budowy i na terenie bezpośrednio przyległym do placu budowy w
stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które
wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą umową.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki
finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne
do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie
będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
6. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji
o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas wykonywania robót.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów osnowy geodezyjnej
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas
wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru końcowego robót). Wykonawca
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na
własny koszt, a także, jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Inspektora nadzoru.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub mieniu osób
trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub
Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu
umowy: prace ziemne, prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne (3 pracowników
fizycznych).
10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, o 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 ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion i
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. j umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§5
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współpraca z Wykonawcą,
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia
podpisania niniejszej umowy, terenu budowy, projektu budowlanego, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, innych dokumentów dotyczących przedmiotu
umowy znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego oraz dzienników budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do podjęcia i
zrealizowania przez Wykonawcę pełnomocnictw do uzyskania niezbędnych do
realizowania przez wykonawcę czynności objętych zakresem obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, uzgodnień decyzji, itp.
5) dokonywanie odbiorów w toku oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy,
6) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
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§6
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym
mowa w § 9 ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z
zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu oryginał
zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży
niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe
wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub
zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich
nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków
zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§7
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są:
1) Pani/Pan ………………………………………. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w
branży sanitarnej,
2) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji postanowień
niniejszej umowy.
2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są następujące osoby wskazane w
ofercie przetargowej:
1) Pani/Pan ………………………………………. - Kierownik budowy,
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2) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji postanowień
niniejszej umowy.
Zmiana osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające
kwalifikacje tych osób Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą
spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 musi być
potwierdzona pisemnie, ale nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
Uwarunkowania wynagrodzenia
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej
prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegółowo
przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne informacje dotyczące
zakresu zamówienia i warunków realizacji robót.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
§9
Wysokość wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na podstawie
złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ..………….…….. zł (słownie
złotych: …………………………………………………………………………), podatek
VAT ……% w kwocie …………………… zł, kwota netto ………………………… zł
(słownie: ……………………………………… …………………………………………).
2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy i
zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do
użytkowania.
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§10
Płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na postawie
faktury końcowej.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru
końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na: Gmina Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24, NIP 833-10-91-147.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość ewentualnych kar umownych, o których
mowa w § 13 umowy, naliczonych Wykonawcy.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę zestawienia należności
dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz oświadczeń

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o dokonaniu zapłaty wymagalnego im
wynagrodzenia. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców powinny
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki
nr 2 i załącznik nr 3 do umowy.
7. Zapłata należności przez Wykonawcę na rzecz wszystkich Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców winna być dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę
Zamawiającemu faktury. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
oświadczenia, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których
mowa w ust.6, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty, w części równej sumie kwot, wynikających ze zobowiązań Wykonawcy wobec
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, do momentu przedstawienia wymaganych
dokumentów.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty.
10. Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, , której przedmiotem
są roboty budowlane lub po przedłożeniu przez Zamawiającego poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
i usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.13, 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.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

17. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego
Fakturowania
udostępnionej
na
stronie
internetowej
https://efaktura.gov.pl.
18. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) oraz akty wykonawcze.
19. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na
Platformie
Elektronicznego
Fakturowania
–
na
poniższego
e-maila:
sekretariat@lipcereymontowskie.pl.
20. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
21. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split
payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .
22. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
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§11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie
…………………. zł (słownie: ……………………………………………………………)
co stanowi 10% wartości brutto umowy.
Zabezpieczenie zostało wniesione w ………………………………………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona
nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

§12
Odbiór przedmiotu zamówienia
1. Strony przewidują następujące odbiory:
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa
w § 10 ust. 2 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie odbiór wykonania
przedmiotu umowy.
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenie gotowości do odbioru
następuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym zawiadomieniu
Inspektora nadzoru.
3. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie wykonanie całości przedmiotu
umowy. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie
faktyczne wykonanie robót będących przedmiotem umowy.
4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wpisem w
dzienniku budowy oraz składając Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do
odbioru. Gotowość do odbioru musi zostać potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem
w dzienniku budowy.
5. Do zgłoszenia odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca załączy:
1) dziennik budowy,
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę prób, sprawozdań, badań,
3) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
5) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w
budownictwie,
6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami
i normami,
7) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu.
6. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności
przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru
końcowego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
7. Odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego.
8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór uważa się za dokonany w
przypadku podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
9. Podczas odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosowane będą następujące zasady:
1) jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek, dokona bezusterkowego odbioru
robót,
2) jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi usterki dokona odbioru z
wyszczególnieniem tych usterek i wyznaczy termin do ich usunięcia z zastrzeżeniem §
13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy; sporządzenie niniejszego protokołu nie upoważnia
Wykonawcy do wystawienia faktury; po usunięciu usterek Wykonawca ponownie
zgłosi wykonane roboty do odbioru;
3) jeżeli Zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu
odbioru, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. W przypadku określonym w ust. 9 pkt 3 lit a terminem wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w §

13 ust. 1 pkt 1 lit. a, będzie data odbioru po usunięciu wad, tj. data bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.
11. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, przy przeglądach
gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
§13
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2
ust. 1 umowy, wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
d) za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
e) za brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za każdy stwierdzony przypadek;
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1
umowy; za każdy stwierdzony przypadek,
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
j) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w wysokości
0,02% za każdy stwierdzony przypadek,.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem przypadku
określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności,
gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

3.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Łódzkiego.
Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego
wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§14
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość robót
wykonanych w ramach przedmiotu umowy na okres ………… lat.
Jeżeli dokumenty gwarancje producenta przewidują dłuższy okres gwarancyjny,
Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od udzielonej
przez Wykonawcę.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój
koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie.
Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawcę w
terminie 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastąpi drogą
elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że zawiadomienia będą przekazywane
Wykonawcy mailem na adres ………………..
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni od dnia
powiadomienia o ich wystąpieniu. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi
Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail).
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 bez
uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady
fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem
gwarancji.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad
powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca
dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo
dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli
Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części
wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w
następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
1.

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej
Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych
na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w
szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.),
b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w
przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających
realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość
wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów,
c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących
niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw
od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania
niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz
dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia,
d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
e) konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót
pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas
niezbędny na wykonanie tych robót,
f) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty
budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac
budowlanych objętych zawartą umową. Termin zostanie wydłużony o czas
niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających
realizację umowy,
g) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do
uzyskania w/w dokumentów,
h) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
i) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach
tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę
terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie
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wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie
wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy.
zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone w SIWZ,
zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść
złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego,
zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy
będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną,
dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego
podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o
założenie, że ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników
produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji
SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności
wykonania tych robót,
b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana
technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
c) ograniczenia lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
umowy,
d) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana
wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia niniejszej przesłanki będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki
godzinowej. W przypadku takiej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy, w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wysokość wynagrodzenia
zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena
brutto, pod warunkiem, iż Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia
pracowników na podstawie umowy o pracę,
f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia
niniejszej przesłanki będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku takiej zmiany
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy. Wysokość wynagrodzenia zmienia się w ten sposób, iż
zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, iż
Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie
umowy o pracę,
g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w
przypadku zaistnienia niniejszej przesłanki będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem
w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych. W przypadku takiej zmiany wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym
usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wysokość
wynagrodzenia zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w
konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, iż Wykonawca udowodni
Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę,
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10) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy
zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a
także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:
1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku
braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana
ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy,
2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić
do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.
W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda
ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej
zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz
dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
jest nieważna.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar
umownych z tytułu odstąpienia z winy Zamawiającego:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż
7 dni,
f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 30 dni,
g) w innych przypadkach przewidzianych w umowie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
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Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez stronę
umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia,
b) w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie
z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży
Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 13 ust. l pkt. 1 lit. f),
c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
niego,
e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada,
f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§17
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami prawa.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są uregulowane odrębną umową
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§18
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w
związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z
obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło i umowy o roboty
budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), a także inne właściwe dla przedmiotu umowy.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
Załącznikami do umowy są:
1) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 2,
3) Oświadczenie dalszego Podwykonawcy – załącznik nr 3

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do umowy nr …………
z dnia …………………………………
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ………………… w Lipcach Reymontowskich pomiędzy:
Gminą Lipce Reymontowskie z siedzibą w Lipcach Reymontowskich
przy ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, NIP 833-10-91-147, REGON 750148302
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lipce Reymontowskie – Marka Sałka –
zwaną w dalszej części umowy „Administratorem”
a
*………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………
z głównym zakładem pod adresem: ………………………, zamieszkałym
w …………………… przy ul. ………………, NIP: ………………, REGON: ……………,
PESEL: …………………………
*………………………… z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………………,
wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, ………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………………, NIP: ……………………, REGON………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”.
o następującej treści:
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§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do
przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, na zasadach i w celu
określonym w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
RODO.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane w
zakresie: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres właściciela nieruchomości,
numer telefonu właściciela nieruchomości, numer ewidencyjny działki właściciela.
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Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ………… z dnia ………. r.
na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipcach
Reymontowskich w ul. Południowej”.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w art. 32 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane
w celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której
mowa w art. 28 ust 3 lit. b RODO) 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.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem
usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.
§4
Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Administrator może powierzyć Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe
podwykonawcy do dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania umowy .
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
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przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie
wywiązanie się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych podwykonawcy.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych
osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy
wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas wykonania przedmiotu umowy
nr ………………… z dnia …………………. r.
§8
Rozwiązanie umowy
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.
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§9
Zasady zachowania poufności
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub Umowy.
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§10
Postanowienia końcowe
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporządzenia.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla Administratora danych.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
DANYCH

ADMINISTRATOR

Załącznik nr 2 do umowy
Oświadczenie Podwykonawcy
………………………, dnia……………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE
Reprezentując ……………………………………………………………………………………
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy

będącego Podwykonawcą ………………………………………………………………………
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

w zakresie ………………………………………………………………………………………
(rodzaj robót)

dotyczącego zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipcach
Reymontowskich w ulicy Południowej” realizowanego w ramach umowy nr ……… z dnia
……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Lipce Reymontowskie
z …………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy w kwocie: ………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………)
za roboty wykonane w okresie od ………………… do ……………………, netto: ……………
podatek VAT: …………………, brutto: …………………… zgodnie z fakturą
VAT/rachunkiem nr ……………………… z dnia …………………… oraz protokołem
wykonanych robót, podpisanym przez Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenie
dalszego Podwykonawcy
………………………, dnia……………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE
Reprezentując ……………………………………………………………………………………
nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy

będącego dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………
nazwa (firma) i adres Podwykonawcy

w zakresie ………………………………………………………………………………………
(rodzaj robót)

dotyczącego zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipcach
Reymontowskich w ulicy Południowej” realizowanego w ramach umowy nr ……… z dnia
……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Lipce Reymontowskie
z …………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy w kwocie:
……………… (słownie: ………………………………………………………………………)
za roboty wykonane w okresie od ………………… do ……………………, netto: ……………
podatek VAT: …………………, brutto: …………………… zgodnie z fakturą
VAT/rachunkiem nr ……………………… z dnia …………………… oraz protokołem
wykonanych robót, podpisanym przez Wykonawcę, przedstawiciela Podwykonawcy oraz
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
(podpis)

