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                                                UMOWA nr 272.1.2020 – wzór         Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

zawarta w dniu …………………….. w Wielkich Oczach pomiędzy: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkich Oczach,  
z siedzibą: ul. Krzywa 6, 37-627 Wielkie Oczy, NIP: 7931404482,  reprezentowaną przez: 
…………………………….., zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a  
……………………………………………….. adres:…………………………………………………, 
NIP: ………………….., reprezentowanym przez: …………………………. zwanego dalej 
Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:        
 

§ 1 
Przedmiot realizacji 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia 
pn.: "Podniesienie walorów turystycznych gminy poprzez utworzenie alejki spacerowej 
w miejscowości Wielkie Oczy". Część………………………………........................................ 
zgodnie z ofertą z dnia ……………………. r. 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych. 

 
§ 2 

Termin realizacji zamówienia 
1. Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy,  
2. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia  

11 września 2020 r. 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do: 
1) wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Zamawiającego, 
2) zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy  

i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności 
przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy  na koszt własny Wykonawcy, 

3) urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie 
należytym przez cały okres budowy, 

4) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 
przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 
odpowiedzialności materialnej, 

5) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

6) ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające                 
w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

7) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - 
jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów 
oraz odpadów, 

9) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii, 

10) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
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zapobieżenia awarii, 
11) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 
12) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury 
technicznej, 

13) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie 
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

14) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

15) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych 
podczas wykonywania robót budowlanych,  

16) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu 

budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego 
przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi 
przepisami (p.poż., sanitarne, bhp). 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa 

postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu 
umowy – jeśli dotyczy, 

2. wskazanie Wykonawcy terenu budowy, 
3. udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,   
4. stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer,  
w których takie współdziałanie będzie konieczne, 

5. odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 
6. zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 
 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie 
wykonany przedmiot zamówienia cenę zgodną z ofertą Wykonawcy wynoszącą: 
……………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………. zł). 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie 
ryczałtowej. 

§ 6 
Warunki płatności 

Rozliczenie za wykonane roboty: 
1. Strony przewidują rozliczenie za wykonane roboty na podstawie jednej faktury końcowej 

(rachunku), wystawionej po zrealizowaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym całości 
robót.  

2. Zapłata za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie protokołu odbioru 
końcowego robót.  

3. Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 
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przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). 
4. Należność za wystawioną fakturę/rachunek zostanie uregulowana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy nr: …………………………………………………… 
w oparciu o fakturę (rachunek) wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, 
potwierdzającego bezusterkowo odebrany przedmiot umowy. 

 
 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi/przy udziale 
podwykonawców …………………………………………………………………………………. 

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót z podwykonawcą nastąpić 
może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne 
czyny. 

 
§ 8 

Odbiór robót 
1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez Wykonawcę będą przedmiotem odbioru  

końcowego.  
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  
3. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania 

odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia 
usterek, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych 
poprzednio wadliwych robót. 

 
§ 9 

Gwarancje 
1. Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może 

dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy 
poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy 
usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego. 

2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjęcia 
przedmiotu umowy i wynosi ………. miesiące. 

3. Do rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1145 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad               
i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu 
gwarancyjnego i okresu rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili 
upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót   
i podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 10. Zamawiający 
ma prawo również w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady  
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i usterki, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę. Zamawiający obciąży 
Wykonawcę poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty   
w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury. 

7. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy 
uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy  
lub zostanie obciążony jej kosztami. 

8. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają 
naprawie na jego koszt. 

 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy kary umowne za nieterminowe opłacenie faktury  
w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w płatności. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – 20% wartości umowy brutto, 
b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy - 0,2% wartości umowy brutto, 
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 

gwarancji – 0,2 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia               
po upływie dnia, w którym miało nastąpić usunięcie wady i usterki, 

d) za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa  
w § 13 ust. 2 lub ust. 3 – 800,00 zł, 

e) z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w § 13 ust. 1 czynności w wysokości 2000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
 

§ 11 
Zmiana umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie  lub  skrócenie  terminu  realizacji zamówienia  określonych w  § 2 umowy: 

a)  w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie 
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia  
o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze 
skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych 
powstałych w strefie robót; 

b)  w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach 
robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub 
zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy); 
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c)  w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia  
w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; 

d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie 
robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób 
dostarczą Zamawiającemu pożytku; 

e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 
prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości 
(ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza itp.); 

f)  w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego  
w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; 

g)  z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia   proponowanych   przez   Zamawiającego   lub   Wykonawcę,   które 
zaakceptuje na piśmie Zamawiający; i)   jeżeli    nastąpi    zmiana    powszechnie    
obowiązujących    przepisów    prawa    w zakresie      mającym      wpływ      na      
realizację      przedmiotu      zamówienia      lub świadczenia jednej lub obu Stron; 

i)  powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

j) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, 
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne); 

k) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 
niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 
przepisami; 

l)   odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

m) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, 
prowadzenie  robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów.  

n) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, ale 
istotnych dla realizacji, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 
zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 
zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a 
jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 
4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W 
takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, 
5) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 
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6) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę  
i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych 
w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do 
zmiany umowy. 
7) Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na 
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla 
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 
Wykonawcę. 
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi w 
szczególności sytuacji, gdy: 

1)  materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być 
użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich 
innymi materiałami budowlanymi, 

2)  w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 
budowlanego, 

3)  w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska 
Norma), 

4)  w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane 
bądź inną technologię wykonania robót. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 
4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru. 
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 
przez obydwie strony umowy. 
7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

                       Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1. w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni  
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż   
21 dni, 
1) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego, 
2) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania 

nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                     

i zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  
w toku na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym    
na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót  
nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn  
za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji. 

 

§ 13  
Klauzula zatrudnienia 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

umowy  następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  
1) Część 1. Budowa alejki z kostki brukowej wraz z dostawą i montażem elementów małej 

architektury oraz zagospodarowaniem terenu: roboty ziemne, roboty brukarskie, prace 
monterskie, roboty wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego; betoniarsko-
zbrojeniowe, kamieniarskie; 

2) Część 2. Budowa altany z grillem: roboty ziemne, roboty brukarskie, prace monterskie, 
roboty wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego, roboty murarskie, 
kamieniarskie, ciesielskie, dekarskie, malarskie; 

- jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie w przypadku danego wykonawcy na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r.,  
poz. 1040 ze zm.) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem objęte są 
sytuacje, gdy prace w/w wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą. 

2. Po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie 
do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego sposób zatrudnienia osób 
wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1, tj. oświadczenie, że osoby wykonujące 
w/w czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 

§ 14  
Obowiązki wynikające z RODO 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 
określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 
zakresu ochrony danych osobowych. 
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami  
z zakresu ochrony danych osobowych. 
3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane 
osobowe zawarte w umowie i innych dokumentach związanych z przygotowaniem  
i wykonaniem zamówienia (należy podać tytuł zbioru, bądź oznaczenie danych) do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym  w niniejszej Umowie. 
4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje 
danych osobowych: dane zwykłe (należy podać rodzaj danych np. dane zwykłe, szczególne) 
oraz dane dotyczące następujących kategorii osób: pracowników Zamawiającego, 
zleceniobiorców Zamawiającego (należy podać kategorię osób, których dane dotyczą np. 
pracowników Zamawiającego) w postaci: imion i nazwisk, nr telefonów itp., wyłącznie w/w 
celu realizacji Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w 
art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 
6.  Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 
realizacji niniejszej Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. 
b RODO,  danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  nieudostępniania 
ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno 
podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 
9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie 
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie 
przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 
12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny. 
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  
z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
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§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  
o dostępie do informacji publicznej. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego i na warunkach przez niego określonych. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 

5. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących – po jednym dla każdej ze stron..  
 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
Kopia formularza ofertowego Wykonawcy. 

 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 


