POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.15.2022.DK

„Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m.
Starosiedle, gmina Gubin”

Załącznik nr 1

UMOWA - WZÓR
Numer umowy ……………….
W dniu ……………..2022 roku w Gubinie pomiędzy:
Gminą Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, NIP 9260008977, reprezentowaną przez:
Zbigniewa Barskiego - Wójta Gminy Gubin
przy kontrasygnacie:
Zofii Rzęsista - Skarbnika Gminy Gubin
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………….
…………………………………………………….
adres do korespondencji: ………………………………
reprezentowanym przez
-………………………………………………………
zwany dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
Nr GK.271.15.2022.DK na zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji –
budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa

drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”
1. Całkowity zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione w kolejności
pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych następujące dokumenty:
a) niniejsza umowa;
b) SWZ wraz z załącznikami,
c) Projekt budowlany
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
e) Oferta Wykonawcy (dalej w Umowie – „Oferta”).
2. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do
użytkowania, po dokonaniu wszelkich odbiorów technicznych oraz odbioru końcowego dokonanego
w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.
1. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z określoną w umowie dokumentacją, zakresem robót
oraz miejscem ich wykonywania i nie budzą one jego wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość
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powoływania się na niezrozumienie treści umowy i dokumentacji, w tym zakresu rzeczowego robót, jako
podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia, potwierdza również, że nie będzie żądał podwyższenia
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów robót, nawet gdyby w czasie zawarcia
umowy nie można było ich przewidzieć.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną
i finansową za szkody wyrządzone w tracie wykonania robót Zamawiającemu i osobom trzecim.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje umowę.
Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja3PGR/2021/2126/PolskiLad i promesą
o nr…………………… z dnia ………………….. dotyczącą realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku
remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m.
Starosiedle, gmina Gubin”
4. Wykonawca nie ma prawa wykonania zadania w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji
projektowej bez pisemnej zgody inspektora nadzoru i Zamawiającego.
§2
Terminy
1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy
(data………..)
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (dotyczącymi m.in. bhp, ppoż. ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami), normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej,
dokumentacją techniczną, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów
i dostawców materiałów, etyką zawodową, postanowieniami umowy, specyfikacją warunków
zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego
zawarto umowę, złożoną ofertą oraz innymi ważnymi uzgodnieniami stron, a także zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą i doświadczeniem.
2. Do wykonania zamówienia publicznego wykonawca użyje materiałów dostarczonych we własnym
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę z wykorzystaniem materiałów i urządzeń
określonych, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji opracowanej zgodnie z wymaganiami
SWZ w brzmieniu z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Materiały
i urządzenia muszą być w I gatunku oraz odpowiadać co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osób /
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z właściwymi normami lub
aprobatami technicznymi i wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przekazać je Zamawiającemu.
3. Wykonawca jest zobowiązany dopełnić wszelkich czynności związanych z wymogami BHP, organizacją
i wykonaniem umowy bez zakłóceń.
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4. Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy. Od dnia
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za jego zabezpieczenie, organizację
swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań
i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na placu budowy, w jej otoczeniu
i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki
oraz materiały wymagane do zbadania, jakości robót oraz użytych materiałów – badania te zostaną
wykonane na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego
oraz współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje umowę, a także za pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku
do robót realizowanych przez podwykonawców.
8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt,
ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z wykonaniem umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu gotowości do poszczególnych przekazań
i odbiorów przewidzianych w związku z wykonaniem umowy.
10. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć z placu budowy wszelkie urządzenia
tymczasowe, uporządkować plac budowy i przywrócić do stanu pierwotnego wszelkie zniszczenia
/ uszkodzenia, które postały w skutek wykonywania przez niego umowy, w szczególności przywrócić do
stanu pierwotnego uszkodzone nawierzchnie i tereny.
11. Wykonawca, w terminie 7 dni przed zamiarem zatrudnienia do wykonania umowy pracowników nie
posiadających obywatelstwa polskiego, jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego
o tej okoliczności wraz z podaniem danych osobowych tych osób.
12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić we własnym zakresie pełną procedurę powypadkową osób
przez siebie zatrudnionych w przypadku, gdy ulegną wypadkowi w związku z wykonywaniem umowy.
13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu właściwych w tym zakresie przepisów. Utylizacja
materiałów uzyskanych z robót rozbiórkowych należy do Wykonawcy.
14. Wykonawca upoważnia swojego przedstawiciela w osobie: …, tel. …, e-mail: … do koordynowania,
konsultacji i kontroli wykonania umowy, a także sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy.
We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany kontaktować
się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego.
15. Funkcję kierownika budowy: …, tel. : …, e-mail: …
§4
Obowiązki Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie
wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni
od dnia podpisania umowy.
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jeżeli ważność polisy
ubezpieczeniowej wygasa przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
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zobowiązany jest do przedłużenia polisy ubezpieczeniowej ważnej do czasu zakończenia wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest na każde
żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał polis ubezpieczeniowych do wglądu. W przypadku
nieprzedłożenia przedłużonej polisy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 11).
§5
Podwykonawcy
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona zadanie, o którym mowa w § 1 z udziałem podwykonawcy
(-ów): … za działania lub zaniechania, którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy innego, w szczególności szerszego zakresu czynności
niż wskazane w ofercie.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
4. Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu projekt umowy (zmiany) z podwykonawcą wraz z niezbędną dokumentacją. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę w/w projektów, nie zgłosi na
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , przy czym jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej przewidzianej w § 13 ust.1 pkt 5).
6. Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotyczą w szczególności:
1) niespełniania przez w/w projekt wymagań określonych w SWZ;
2) nie przedłożenia z w/w projektem dokumentacji, o której mowa w ust. 4;
3) niespełniania przez podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla podwykonawców;
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za wykonanie umowy o podwykonawstwo;
5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy wartość wycenioną za ten
zakres w ofercie Wykonawcy;
6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności
od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres umowy
o podwykonawstwo;
7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany umową główną dla
tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń uniemożliwiającego
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy;
8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (jej
zmiany) Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo (jej zmiany),
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
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8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po upływie terminu na zgłoszenie
przez Zamawiającego zastrzeżeń do w/w projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo (jej
zmiany), w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4, zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie określonym w ust. 6.
10. Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający w terminie określonym w ust. 4, nie zgłosi na piśmie stosownego sprzeciwu.
11. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, przy
czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
13. Wszelkie obowiązki Wykonawcy mają zastosowanie, i są obowiązujące dla podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, że okres gwarancyjny na wykonywane
przez nich czynności nie będzie krótszy niż wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
15. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
podwykonawców.
16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia
oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających
z umów o podwykonawstwo.
17. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się
z żądaniem zapłaty odpowiednio całości lub części należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
18. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający jest zobowiązany
wezwać Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia żądania podwykonawcy.
19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność
się należy;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem
żądania, o którym mowa w ust. 17, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą / rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie, przekazanie i odbiór robót, a Wykonawca nie
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złoży w trybie określonym w ust. 18 uwag w sposób wystarczająco wykazujący niezasadność bezpośredniej
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynosi 30 dni od dnia spełnienia przesłanek do
dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
22. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego podwykonawcy.
23. Niedochowanie postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje się
odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
25. Zasady dotyczące zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami mają zastosowanie do
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
26. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany
jest podać nazwy podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, dostawy i usługi związane
z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 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
robót budowlanych lub usług.
27. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Ponadto Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Postanowienia powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
28.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§6
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia
1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż., wyposażonych w odpowiedni
sprzęt, urządzenia i odzież.
2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania umowy każdą osobę, która przez swój brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.
3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, o których mowa w art. 95 ust. 2
ustawy Pzp,: osoby wykonujące roboty ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, a w szczególności osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności tj.:
1. wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz elektrycznych
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4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem co najmniej w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie z art. 6 – 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2207) wraz ze wskazaniem czynności, jakie
będą oni wykonywać.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
6. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania
wskazanego powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez
żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę.
7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający może żądać przedłożenia w wyznaczonym terminie nie
krótszym niż 3 dni robocze dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 w tym :
1) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( Podwykonawcę) kopii umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności wskazane w ust. 3 przy czym kopie umów muszą
być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz. 1781);
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę (Podwykonawcę)
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę lub
z wynagrodzeniem niższym niż minimalne , Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została
szczegółowo określona w § 13 ust. pkt 10,
4) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów
zobowiązujących do zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w ust. 3 na podstawie umowy
o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego
obowiązku.
§7
Inspektor nadzoru
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji umowy następującą osobę
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
niniejszej umowy. Osoby wymienione w ust. 1 będą miały zapewniony bez ograniczeń dostęp do dziennika
budowy i terenu robót.

§8
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:
…………………………………..złotych brutto (słownie: ………………………………….00/100). Na
wynagrodzenie brutto składają się następujące kwoty: cena netto: ………………………złotych i podatek
VAT:……………………………..złotych, wynikająca z oferty Wykonawcy, stanowiącej
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załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2.Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zrealizowana w następujący
sposób:
a) Zaliczka w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysokość minimalnego wkładu własnego
Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji
Strategicznych
w
kwocie
…………………………….brutto
złotych
(słownie: ……………………00/100) płatna na podstawie faktury zaliczkowej w terminie 90 dni od dnia
rozpoczęcia robót .
b) Pozostała część 98% wynagrodzenia w kwocie ……………………………………. brutto złotych
(słownie:……………………… 00/100) płatna po zakończeniu inwestycji przez Wykonawcę (zamówienie
zostanie uznane za należycie zrealizowane poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego)
Zasady płatności określone na podstawie i zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie
Edycja nr 3 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w SWZ i jej wszystkich załącznikach, w tym wszystkie nakłady z tym związane, obejmujące
wykonanie wszystkich robót budowlanych na jej podstawie.
4. Wynagrodzenie obejmuje również koszty nie ujęte w dokumentacji, a związane z realizacją umowy i
niezbędne dla prawidłowego wykonania jej przedmiotu, a w szczególności: wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, terenu budowy wraz z organizacją i późniejsza likwidacją, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robot i
na użytkowanie obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne koszty wynikające z
niniejszej Umowy, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu.
5. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.
§9
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8, ust. 1 zostanie wypłacone zgodnie z warunkami
wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w terminie do 90 dni od dnia rozpoczęcia robót. (faktura zaliczkowa)
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji.
2. Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości 2 % wynagrodzenia
brutto, stanowiącą wkład własny Zamawiającego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program
Inwestycji
Strategicznych,
na
podstawie
udzielonej
Wstępnej
Promesy
Nr
Edycja3PGR/2021/2126/PolskiLad z dnia 02.08.2022r. oraz Promesy Nr ………… z dnia …………………,
tj. kwoty ……………………..zł. Pozostała cześć 98% wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu
realizacji inwestycji.
3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości
nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru inwestycji
przez Zamawiającego.
4. Udzielenie zaliczki następuje na poczet wykonania umowy.
5. Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia robót.( po wystawieniu
faktury zaliczkowej)
6. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności , o którym
mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie
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na rachunek bankowy wskazany na fakturze, zgłoszony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług tzw. „Białej Liście”, znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku
braku rachunku bankowego na „Białej Liście” zapłata faktury nie będzie dokonana. Z tytułu opóźnienia
zapłaty faktury z powodu braku numeru bankowego na „Białej Liście” WYKONAWCY nie należą się
ustawowe odsetki za zwłokę.
7. Do końcowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca dołączy
protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń podpisany przez Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiającego.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodem zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jest oświadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty o których mowa w ust. 9
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
11. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
12. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 11 zwróci się do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy.
Wniesione uwagi mogą być podstawą;
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. W celu należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% ceny
ofertowej, tj. kwotę: … złotych (słownie złotych: … /100).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania robót stanowiących przedmiot umowy i uznania ich przez Zamawiającego za należycie
wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia
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terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem
naliczenia kar umownych, o których mowa w umowie.
5. Zabezpieczenie może być wniesione w innej formie według wyboru Wykonawcy stosownie do zapisów
art. 450 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Odbiory robót budowlanych
1. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu zamówienia :
- odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy po wykonaniu całości zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu
Zamawiającego.
- odbiór pogwarancyjny.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4
dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory
niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na 5 dni przed planowanym terminem
zakończenia realizacji robót dokonując wpisu do Dziennika budowy.
4. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:
1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru.
2) operat powykonawczy w 1 egz., który musi zawierać:
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru,
b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,
a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu
i
Inspektora Nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty,
c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót.
d) Prawomocne pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu robót.
5. Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę
i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w pkt 4 ust. 2.
6. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru,
o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,
2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót
z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić
o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nieukończenia prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może
odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar
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umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia
wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
9. Zamawiający po upływie okresu rękojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie
usunięcia wad okresu rękojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu
ustalenie stanu wykonywanych robót i usunięcia wad okresu gwarancji.
§ 12
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli wykonane
roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z umową.
Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu skutecznego odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonywany przedmiotu zamówienia na
okres ………… lat licząc od dnia podpisania protokołu skutecznego odbioru końcowego na warunkach
określonych poniżej.
3. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji.
4. Zamawiający z tytułu rękojmi i gwarancji może:
a) żądać usunięcia wady
b) żądać obniżenia wynagrodzenia,
c) odstąpić od umowy - w wypadku określonym w ust. 9.
5. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający może żądać
naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady.
6. O wykryciu wady/usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, podając termin i miejsce
oględzin. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie.
7. Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 14 dni
od zawiadomienia o wadzie . W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić dłuższy termin na usunięcie
wad. Usunięcie wady/usterki stwierdza się protokolarnie.
8. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych
i do odszkodowania uzupełniającego.
9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rękojmi istotnych wad/usterek
wykonanych robót Zamawiający może odstąpić od umowy. Istotność wady zachodzi w razie niemożności
użytkowania albo znacznego ograniczenia możliwości użytkowania całości lub części przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowiązywania gwarancji, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, pod warunkiem , że
Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 3 dni od zawiadomienia.
11. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót
budowlanych lub usunięcia wad.
12. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad.
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§ 13
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy
3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1
umowy
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w
§ 8 ust. 1 umowy
5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy
stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy
6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie
wad;
7) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy nie mniej niż 10 000, 00 zł
8) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz przez Wykonawcę bez winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.
9) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
10) w sytuacji niewykonania obowiązków dotyczących stosowania klauzul społecznych , Wykonawca
zapłaci następujące kary umowne:
1) w wysokości 50 zł:
a) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy,
o którym mowa w § 6 ust. 4;
b) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów, o których mowa w § 6 ust.
7 Umowy;
2) w wysokości 50 zł:
a) odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych w zakresie zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
b) odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w § 6
ust. 2, wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę.
11) nieprzedłożenia polis o których mowa § 4 na wezwanie Zamawiającego w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.
1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał
być zakończony.
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3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8
ust.1.
4. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni od pisemnego wezwania
dokonanego przez Zamawiającego, chyba, że złoży wniosek o dokonanie potrącenia kary umownej
z należnego wynagrodzenia.
6. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości szkody gdy np.
a) w wyniku naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę skutkującego nieotrzymaniem przez
Zamawiającego dofinansowania jakie otrzymałby na wykonanie przedmiotu umowy Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie w wysokości kwoty nie otrzymanej - jeżeli zamówienie jest/będzie
sfinansowane lub dofinansowane z środków pozyskanych przez Gminę Gubin z funduszy rządowych.
b) naruszenie obowiązków umownych przez Wykonawcę będzie skutkować obowiązkiem zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiający otrzymał na wykonanie przedmiotu umowy w wysokości kwoty
podlegającej zwrotowi - jeżeli zamówienie jest/będzie sfinansowane lub dofinansowane z środków
pozyskanych przez Gminę z funduszy rządowych.

§ 14
Odstąpienie od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać
i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń
wymienionych poniżej, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego;
4) konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
– w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności,
5) w przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie),
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiający nie
przystąpił do odbioru, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu
odbioru.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
która była powodem odstąpienia od umowy;
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest
do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać
i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.
§ 15
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowego specjalisty, czyli kierownika budowy, przedstawionego w umowie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika
budowy.
2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,
b) niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).
3) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on
swoich obowiązków wynikających z umowy.
4) W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiającego.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas
zwłoki , jeżeli takie zwłoka ma lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
w przypadku:
1) zawieszenia, wstrzymania robót przez Zamawiającego;
2) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
3) wystąpienia robót dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie robót podstawowych w ustalonym
terminie realizacji umowy;
4) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych zarówno
od Zamawiającego i od Wykonawcy, np. niekorzystne warunki geologiczne, archeologiczne, lub
w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski
żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego
kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym;
5) niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności: długotrwałe intensywne opady deszczu
(min. 15 dni w skali miesiąca), potwierdzonych dokumentacją meteorologiczną dołączoną do wniosku;
6) zmian terminu wykonania zamówienia ze względu na uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
7) zmian terminu wykonania zamówienia ze względu na uchybienia, wady w dokumentacji projektowej,
o okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych braków lub błędów.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologicznej wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub
STWIOR spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
3) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
4) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
5) zlecenia robót koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń
infrastruktury technicznej,
6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWIOR warunków terenowych,
w szczególności istnienia zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych,
8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji (przy braku możliwości przy pomocy wykładni),
w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologicznej prowadzącej do podniesienia wydajności
urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny
końcowej.
6. Możliwa jest zmiana treści umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
7. Wykonawca może za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego zaangażować Podwykonawcę, pomimo iż
w ofercie nie był on zadeklarowany.
8. Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, zastąpić
Podwykonawcę innym Podwykonawcą, pod warunkiem, że wykaże on spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.
9. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.
10. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych,
niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, a także w przypadku, gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/ technologicznych stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu urządzeń, materiałów lub elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych urządzeń lub elementów groziłoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem zamówienia, a także w przypadku, gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub
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elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie,
stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.
13. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była
w chwili składania oferty.
14. Zmianę może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek
w sprawie proponowanej zmiany do drugiej strony. Może to być:
1) wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany;
2) wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany;
3) wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
15. Wniosek musi zawierać w szczególności:
1) opis zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) opis skutków zmiany;
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
16. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
17. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455
p.z.p.
§ 16
Siła wyższa
1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego
skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie
samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia,
o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie
wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły
wyższej.
3. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak
i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3.
4. Jeżeli strony uznają, że wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wydarzenia stanowiącego
działanie siły wyższej, to Wykonawca wstrzyma roboty, zabezpieczy teren budowy oraz wykonane
prace, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane elementy przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 umowy.
§ 17
Dane osobowe i poufność informacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.15.2022.DK

„Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m.
Starosiedle, gmina Gubin”

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620
Gubin tel. 68 359 16 40
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września
2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku
z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych
w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
§ 18
Przepisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów o których mowa w ust. 2,
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla zamawiającego i jeden
dla wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

