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           Załącznik nr 2 - wzór umowy 

 
 
 

UMOWA NR ………./ 2019 
 
 
zawarta w dniu ………………………2019 r. w Starych Babicach pomiędzy Gminą Stare Babice mającą 
swą siedzibę w Starych Babicach, ul. Rynek 32, posiadającą NIP 118-202-55-48, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 

Sławomira Sumkę – Wójta Gminy Stare Babice 
 

a  
................................................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” zarejestrowanym w ………………………………………………………., KRS 
……………………., posiadającym NIP ………………………….., REGON …………………………., 
reprezentowanym przez:  

............................................................................................................. 
 
Nazwa zadania: Modernizacja istniejącego palcu zabaw przy pl. Kwirynowskim w Kwirynowie 

 
Nazwa zadania w budżecie gminy: 
„Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. Kwirynowskim (wykonanie ogrodzenia, wiaty, stolika  
z ławkami, zakup koszy na śmieci, zamontowanie poidełka, uzupełnienie bądź wymiana urządzenia) – 
Kwirynów i Janów” 
 
                             
W wyniku udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia modernizacji  

istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy pl. Kwirynowskim w Kwirynowie w zakresie wykonania 
ogrodzenia wokół całego terenu (za wyjątkiem boku, gdzie znajduje się istniejące ogrodzenie 
sąsiedniej posesji) – dz. nr ew. 287, obręb Kwirynów, zgodnie z załączoną ofertą.  

2. Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, niniejszej 
umowie, STWiORB oraz zapytaniu ofertowym i obejmuje wykonanie następujących robót i czynności: 
1) wykonanie ogrodzenia placu zabaw (fundamentowanie, dostawa i montaż słupów i paneli, 

dostawa i montaż 5 furtek), 
2) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, 

3. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 
1) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do odpowiedniej 

organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 
2) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.  
3) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do placu budowy, dostęp do energii 

elektrycznej oraz ustali lokalizację zaplecza budowy.  
4) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu placu budowy aż do chwili zakończenia prac 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
tym terenie. 

5) W przypadku pozostawienia odcinka robót w stanie zagrażającym użytkownikom terenu, na 
którym realizowane będą prace w dni wolne od pracy, Wykonawca obowiązany jest 
zabezpieczyć takie miejsce wyraźnym oznakowaniem i wygrodzić je. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie elementów wyposażenia 
istniejącego placu zabaw w trakcie prowadzenia prac. 

7) W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej lub podziemnej lub 
innych elementów znajdujących się na terenie prowadzenia prac Wykonawca powiadomi 
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natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do 
naprawy uszkodzenia na własny koszt według wytycznych  
i w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu 
Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt  
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

8) Zieleń znajdującą się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Rośliny 
zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i systematycznego (co najmniej raz w tygodniu, 
w zależności od sytuacji lub na żądanie Zamawiającego) i na własny koszt usuwania  
z terenu budowy wszelkich odpadów komunalnych i innych odpadów budowlanych, celem 
zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy.  

10) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót  
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do 
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

11) Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

12) W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych powyżej 
należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt  
i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

13) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe 
w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych 
prac. 

14) Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy,  
a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie 
wykonywanych prac. 

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
a) organizacji i wykonywania prac, 
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
c) ochrony środowiska, 
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, 
f) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową,  
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, technologią, 
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

5. Osobami odpowiedzialnymi ze realizację umowy są: 
1) Ze strony Zamawiającego – ……………….………………………………………… 
2) Ze strony Wykonawcy -  ………………….………………………………………….. 
oraz kierownik robót -  …………………………………………………………………….. 

6. Kierownik robót jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o której mowa 
w § 6. 

7. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika robót na terenie budowy podczas realizacji 
przedmiotu umowy. 

8. Kierownik robót  musi brać czynny udział w odbiorach wszystkich prac stanowiących przedmiot 
umowy.  

9. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika robót Zamawiający zostanie powiadomiony  
o tym fakcie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.  

10.  Zaproponowany przez Wykonawcę kierownik robót musi posiadać stosowne uprawnienia 
umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu 
ofertowym.  

11.  Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika robót.  
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12.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika robót  w przypadku, gdy nie będzie 
on właściwie wypełniał swoich obowiązków. 

13.  W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 13, lub braku zgody, o której mowa w ust. 
12 Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika robót.  

14.  Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika robót nie wymaga dokonania zmiany 
umowy oraz nie stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.  

15.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywanych robót umocowanym 
przedstawicielom Zamawiającego oraz do udostępniania im informacji wymaganych przepisami 
ustawy Prawo budowlane.  

§ 2 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy do 18 października 2019 r. 
2. Zakończenie realizacji robót następuje w chwili zgłoszenia do odbioru, potwierdzonego protokołem 

odbioru. 
§ 3 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto, które wyraża się kwotą:  
brutto ............................... zł (słownie: ....................................................), w tym netto 
……..................... zł (słownie: .......................................) + podatek VAT 23% w wysokości .................. 
zł (słownie: ................................................). 

2. Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, 
obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy oraz 
z wszystkimi innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy.   

3. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 

4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odebraniu wszystkich prac 

stanowiących przedmiot umowy.   
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego wystawiony po zakończeniu i odbiorze całości prac. 
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur. 
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
5. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielnej płatności (split payment). 
6. Wskazany rachunek płatności należy do wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony 

rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
7. Fakturę należy wystawić następująco: 

1) Nabywca: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, NIP: 118-202-55-48, 
2) Odbiorca: Urząd Gminy Stare, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. 

 
§ 5 

1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót niezwłocznie po zawarciu umowy. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty kierownika robót wraz z oświadczeniem 

o podjęciu obowiązków kierownika robót najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
3. Zakończenie robót nastąpi z dniem odbioru robót po wykonaniu wszystkich czynności opisanych  

w § 1. 
 

§ 6  
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację projektową i STWIORB 

niezbędną do wykonania przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca odbierze dokumentację w siedzibie Zamawiającego w dniu wprowadzenia na teren 

robót. 
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§ 7 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB. 

 
§ 8 

1. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony 
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo,  
w szczególności w przypadku: 
1) nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż., 
2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
3) zwłoki robót względem terminów umownych. 

2. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu robót każdego z pracowników  
i współpracowników Wykonawcy, których zachowanie i jakość pracy uważa za niewłaściwe. 
 

§ 9 
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, tj.: …………. zł 
Słownie: ………………………………………………… 
w formie: …………………………….. 

2. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia, tj. od dnia odbioru końcowego prac i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Bieg terminu zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, rozpoczyna 
się w dniu następującym po dokonania odbioru końcowego. 

2) pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych powyżej, z zastrzeżeniem § 13. 

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedłuży zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany. 

5. Wykonawca przedłuży również okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
o czas określony w § 13. 

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonany w terminie określonym w § 2 ust. 1, 
a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu przedłużenie obowiązującej gwarancji (poręczenia) lub przedłoży nową gwarancję 
(poręczenie) lub wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny 
do zakończenia prac. 

7. W przypadku, gdy zajdą okoliczności opisane w ust. 6, a zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedłużenie obowiązującej 
gwarancji/poręczenia lub przedłoży nową gwarancję (poręczenie) lub wpłaci pełną kwotę 
zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin przedłużony o okres od zgłoszenia do odbioru 
usuniętej wady. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustaleń zawartych w ust. 6 - 8 Zamawiający 
wystąpi do Gwaranta (Poręczyciela) z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji (poręczenia) należytego wykonania umowy. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 10 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru 
wad.  

2. Protokół odbioru będzie wskazywał wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości do 

odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
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4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. 
5. Odbiór końcowy nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu prac stanowiącego 

przedmiot niniejszej umowy. 
6. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o terminie odbioru prac ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru prac zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 
zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia prac, wykonania otworów niezbędnych do 
zbadania prac, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania prac a następnie do 
przywrócenia, na własny koszt, prac do stanu poprzedniego. 

 
§ 11 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że: 
1) jeżeli wady, nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru (wada nieistotna nieusuwalna) 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie  
w odpowiednim stosunku, 

2) jeżeli wady, uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (wada istotna nieusuwalna) zgodnie 
z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt 
Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu odbioru po raz drugi, 

3) jeżeli wady, nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia, 

4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad, 

5) o kwalifikowaniu wad określonych w niniejszym ustępie rozstrzyga Zamawiający. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz ma prawo do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac, jako wadliwych. 
3. Wszystkie wady, nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości. 
4. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie wady, na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady w każdym czasie trwania rękojmi za wady  
w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. 

6. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego okres rękojmi za wady zostanie przez 
Wykonawcę przedłużony o okres od jej zgłoszenia do odbioru usuniętej wady.   

 
§ 12 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary 
umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia i egzekwowania kar umownych naliczanych w następujących 
wypadkach i wysokościach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu 
określonego w § 2 ust. 1; 

2) za opóźnienie w usunięciu wady – w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usuniecie wad; 

3) za każdy dzień przerwy w realizacji prac spowodowany z winy Wykonawcy w przypadku, gdy 
przerwa będzie trwała powyżej 5 dni – w wysokości 0,3 % ryczałtowego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % ryczałtowego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kary 
naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne. 

4. Wykonawca ma prawo do naliczenia i egzekwowania odsetek umownych za opóźnienie 
Zamawiającego w zapłacie za prawidłowo wystawioną fakturę w wysokości 0,2 % ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia liczony powyżej 30 dnia od 
terminu płatności określonego w § 4 ust. 3. 

5. Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekraczać wartości 15% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1. 
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6. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich 
naliczania bez konieczności odrębnego wezwania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej 
faktury. 

§ 13 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Termin rękojmi za wady wynosi ……. miesięcy (wartość zostanie uzupełniona na podstawie oferty 

Wykonawcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady w każdym czasie trwania rękojmi za wady  

w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad związanych z przedmiotem umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli 
zgłoszona wada ma charakter ogólny, Wykonawca  
w ramach zgłoszonej wady jest zobowiązany do dokonania przeglądu całego wykonanego 
przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli podczas wykonywania przeglądu zostaną stwierdzone kolejne wady Wykonawca zobowiązany 
jest do ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie wady, na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma prawo żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac uprzednio zakwestionowanych 
jako wadliwe. 

8. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego okres rękojmi za wady zostanie przez 
Wykonawcę przedłużony o okres od jej zgłoszenia do odbioru usuniętej wady. 

9. Strony ustalają, że 1 raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odbywać się będą 
przeglądy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. 
Przegląd odbywał się będzie na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiający ustala, że ostateczny pogwarancyjny odbiór odbędzie się 1 miesiąc przed upływem 
terminu rękojmi za wady ustalonego w umowie. 

11. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmi 
za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

12. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania należytego wykonania 
umowy. 

 
§ 14 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 15 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie (przesłanie poczta elektroniczna lub 
za pomocą operatora pocztowego wybranego przez Zamawiającego), 

e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5  dni a Wykonawca 
mimo wezwania Zamawiającego nie rozpocznie realizacji przerwanych prac w terminie  
5 dni od otrzymania wezwania, 

f) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umowa, a 
w szczególności z jej § 1 i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu 
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do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie, 
g) w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2, 
h) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 635 i następnych kodeksu 

cywilnego, 
i) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy 

wynika z przepisów ustawy pzp lub Kodeksu cywilnego, 
j) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, których suma przekroczy wartość 

określoną w § 12 ust. 5. 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 
terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu 
odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, e, f niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

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

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
obowiązana jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

7) W przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiający 
usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 16 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji 
o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany 
umowy. 

2. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych  
w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie z posiadanymi przez 
niego danymi strony uznają za doręczoną.  
 

§ 17 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązuje się przede wszystkim 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony. 
3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, 

o którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
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go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informacje publiczną 
w rozumieniu art, 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz.U. 2019 
poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie powołanej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie powołanej ustawy, o której mowa w ust. 2 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię 
i nazwisko i dane Wykonawcy. 

 
§ 19 

Wykonawca oświadcza, że:  

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, 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 „RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.), 
Pełnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne wskazane w umowie, osoby fizyczne zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne działające 
w imieniu podmiotów trzecich udostępniających zasoby w ramach realizacji niniejszej umowy na 
podstawie art. 22a pzp, osoby fizyczne działające w imieniu podwykonawców realizujących część 
przedmiotu umowy lub inne osoby fizyczne – wykonujące lub które będą wykonywać czynności 
związane z realizacją przedmiotowej umowy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy Stare Babice w celu realizacji przedmiotowej 
umowy, w zakresie danych niezbędnych do jej realizacji;   

2) osoby wymienione w punkcie wyżej podają dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą; 
3) wykonał obowiązki informacyjne wynikające z 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 „RODO” Dz. Urz. UE. L 
Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób wskazanych w pkt. 1 powyżej, w tym też o klauzulach 
dotyczących tego przedmiotu zawartych w niniejszej umowie.   

 
§ 20 

Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w § 11 pkt. 1 umowy 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 „RODO”, informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-

082 Stare Babice, e-mail: kancelaria@stare-babice.waw.pl; 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Gminy jest za pomocą adresu e-mail: 

iod@stare-babice.waw.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z realizacją przedmiotowej umowy; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją umowy;   
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie 

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP oraz innych przepisów związanych z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
postanowień umowy; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy 

mailto:kancelaria@stare-babice.waw.pl
mailto:iod@stare-babice.waw.pl
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czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

§ 21 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 22 
Wykaz załączników do umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


