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Projekt Umowy 

Umowa nr ………… 

zawarta w dniu ................ roku, w Głuszycy pomiędzy: 

 

Gminą Głuszyca, z siedzibą w Głuszycy przy ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca,  

NIP 8862572750 reprezentowaną przez: 

1) ...................................................... 

2)  (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Głuszyca) - ....................................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

........................................................... 

reprezentowanym przez: 

1)  ......................................................, 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września                 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) oraz Zarządzenia                  

Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r. – udzielanie zamówień publicznych 

poniżej kwoty 130 000 złotych (netto). 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  są  roboty budowlane dotyczące zamówienia pn.: „Grzmiąca –

droga dojazdowa do gruntów rolnych.”  zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia  

……………………… stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 
2. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej 

Umowy. 

3. Uwaga! Dokumentacja projektowa zawiera elementy nie objęte przedmiotem zamówienia. 

Dołączony przedmiar robót określa szczegółowy zakres zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz 

oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy nastąpi do 30 listopada 2022 r. 

2. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie zakończenie wszystkich 

robót.  

 

§3 

Nadzór nad pracami 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wyznacza: przedstawiciela 

Zamawiającego ……………………………………., jako koordynatora czynności na budowie, 

zwanego w dalszej części Umowy Koordynatorem. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 
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§4 

Obowiązki Zamawiającego/Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

 Przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy; 

 Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

 Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i wygrodzenia placu budowy na własny koszt. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dozoru mienia na placu budowy na własny koszt. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy dostawę mediów na teren 

budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i okazania, na 

każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności                

z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji wraz z wykazaniem faktur za utylizację      

i wywóz odpadów.  

8. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do –przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 

Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się 

stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie 

przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe             

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek                            

z prowadzonymi robotami. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne                

z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób, a także 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie                             

i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych                    

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. 

wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót                

i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu 

robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po 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 

prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

protokołów niezbędnych przy odbiorze. 
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19. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór 

inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony                

i konieczny do ich usunięcia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 

szkody zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej 

w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania 

umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie aktualnego ubezpieczenia.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora 

nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót. 

 

§5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie:  .......................................zł netto (słownie: ..................................../100), 

wraz z należnym podatkiem VAT (23%) .................zł; co daje łącznie kwotę brutto 

........................... zł (słownie:   ................................................................./100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane                        

z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. 

5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,                     

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

6. Fakturę należy wystawiać na podatnika: Gmina Głuszyca, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca,  

NIP: 886-25-72-750, REGON 890718248. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie końcowego protokołu robót budowlanych bez 

zastrzeżeń. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikające z umowy przy zastosowaniu 

MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności). 

9. Wykonawca zrzeka się prawa do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań 

lub innych roszczeń z tytułu nieterminowej płatności w przypadku, gdy w dniu w którym upływa 

termin płatności faktury, rachunek bankowy wskazany na fakturze nie pozwala na dokonanie 

płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub nie znajduje się w wykazie,  

o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  

(Dz.U. z 2022 r., poz. 931 t.j.). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury tak aby wynikało z niej jednoznaczne 

powiązanie z realizowanym zadaniem. 

11. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

na osoby trzecie. 

12. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

  

§6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór 

końcowy robót. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio 

 w siedzibie Zamawiającego. 
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3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w szczególności:  

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  

z art. 10 Prawa budowlanego, 

4) oświadczenie o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Zamawiający wyznaczy czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Końcowy odbiór robót będzie dokonany na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego określający zakres robót  

i ich wartość. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu 

terminu wykonania, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 

 i rękojmi - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

 w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad,  

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 5 ust. 1 

Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w §4 ust.1 Umowy –  

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania; 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w 

wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

3. Kara umowna naliczana jest w formie noty księgowej. Zapłata kary umownej na rzecz 

Zamawiającego może nastąpić przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna 

wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 25 % należnego wynagrodzenia brutto,                   

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia. 

 

§8 

Dodatkowe usługi/roboty budowlane 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług/robót budowlanych, 

Wykonawca będzie zobowiązany poinformować Zamawiającego w formie pisemnej  

o konieczności ich wykonania. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru konieczności wykonania dodatkowych usług 

i/lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 i wyrażenia zgody przez Zamawiającego, 
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Strony przy udziale Inspektora nadzoru spiszą protokół konieczności zawierający uzgodnienia 

stron dotyczące zakresu i warunków wykonania dodatkowych usług i/lub robót budowlanych. Po 

podpisaniu protokołu konieczności Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu 

kosztorys wykonania robót/usług dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy każdej kolejnej 

zmianie nie może przekraczać 30% wartości pierwotnej umowy i kosztorys będzie wymagał 

akceptacji Zamawiającego. 

3. Realizacja dodatkowych usług i/lub robót budowlanych może nastąpić po dokonaniu zmiany 

niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy. 

 

§9 

Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy 

bez uzasadnionych przyczyn – w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie  realizację przedmiotu Umowy 

 i przerwa ta trwa co najmniej 10 dni – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego danej okoliczności; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą 

Umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego danej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 

30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie; 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru; 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

Umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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§ 10 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na okres …….. miesięcy 

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania protokółu końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek           

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres 

gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

 

§ 11 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.  

3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia robót. 

5. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty:  

1) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski 

żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka 

(strajki generalne lub lokalne, działania wojenne), 

b) wystąpienia dodatkowych usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, 

c) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.., do wydawania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane lub ich wydanie zostało zaniechane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania 

robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 

badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia, 

f) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te 

powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane,  

z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy. 

2) zmiany wartości umowy w szczególności: zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

3) zmiana zakresu/sposobu realizacji umowy w szczególności na skutek: 

a) wystąpienia robót zaniechanych itp., 
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b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług lub robót budowlanych przez 

tego samego wykonawcę, o ile stały się one niezbędne dla należytego wykonania 

przedmiotu umowy; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może 

nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający 

warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy 

wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym 

okoliczności faktyczne. 

7. Wszystkie powyższe zmiany umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 

4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz  

z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron 

jako administratora danych osobowych w zakresie: 

1) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu 

zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron:  

w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie 

prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym 

zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej Umowy, ma prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia 

Umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres 

przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej 

osoby do realizacji niniejszej Umowy. 

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). 

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji Umowy, zostanie 

zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy 
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 i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami  

(vide: art. 13 ust. 4) oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, nierozstrzygnięte na drodze polubownej, 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

             Zamawiający:                                                               Wykonawca: 

 

 

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

 

 

   Kontrasygnata Skarbnika:                                                                    

 

 

 

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


