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Załącznik nr 5 do SWZ  
 

PROJEKT  

UMOWA  
 

zawarta w dniu …………. 2022 r.  pomiędzy: 

Gminą i Miastem Stawiszyn mającą swą siedzibę w Stawiszynie, 

przy ul. Szosa Pleszewska 3, 

62-820 Stawiszyn, NIP 968 094 37 38 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowaną przez: 

  Pana Grzegorza Kaczmarka – Burmistrza Stawiszyna 

  przy kontrasygnacie Anna Manikowska – Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn  

a 

firmą ………………………………………………z siedzibą w ………………………..zarejestrowaną 

w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP …………………………………. 

lub w Krajowym Rejestrze Sądowym nr  ……………………………. zwaną w treści umowy 

„Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez ………………………………………………………… 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

            §1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. „Montaż obiektów małej 

architektury – lampy typu LED zasilane energią słoneczną i wiatrową, na terenie Gminy                       

i Miasta Stawiszyn”.  

2. Przedmiotem zamówienia jest:  

a) dostawa i montaż na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn lamp ulicznych solarnych typu 

hybryda, 

b) oznakowanie i zabezpieczenie terenu w trakcie montażu lamp, 

c) montaż/osadzenie fundamentu, 

d) ustawienie słupa oświetleniowego. 
3. Planowana ilość lamp - 24 sztuki. 

4. Minimalne wymagane parametry techniczne: 

Głowica lampy: 

Moc LED regulowana: minimalny zakres regulacji od 20W do 50W  

Strumień świetlny: 2800-7000lm 

Trwałość źródeł światła: 50 000h 

Wysokość źródła światła: 6m 

Panel: 

Moc panela: min. 280W 

Akumulatora: 

Typ akumulatora: żelowy 

Pojemność akumulatora: min. 120Ah 

Turbina wiatrowa: 

Moc turbiny: min. 90W 

Instalacja: 
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Lampy należy zamontować na wysięgniku (ramieniu) nie krótszym niż 1m (ocynkowany), 

słup wysokość min 6m (ocynkowany). 

 

Montaż w gruncie:  

Osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami fundamentu.  

Zarządzanie trybami pracy lampy: 

Sterowanie programatorem czasu pracy 
 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót z materiałów własnych, których koszt 

wliczony jest w cenę umowy ryczałtowej zgodnie z przedłożoną ofertą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełny zakres przedmiotu umowy siłami własnymi* 

7. Wykonawca powierza do wykonania część zamówienia następującemu wykonawcy: 

………………………………. -zakres …………………………………………..., wartość 

……………………….* 

 

       §2. 

MATERIAŁY 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy na 

swój koszt. 

2. Użyte materiały/urządzenia musza być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.                 

o wyborach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku                               

do wskazanych materiałów stosowne dokumenty - m.in.: certyfikat, deklarację zgodności z Polską 

Normą, aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją, atestów.  

 

    §3. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 3 miesiące liczone od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia lamp, w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego.  

 

§4. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne 

wynagrodzenie netto ............. plus podatek VAT 23% w kwocie .................. zł, łącznie brutto w 

wysokości: ………............. PLN (słownie: ........................................................... zł). 

2. Przyjęta w wyniku postępowania cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie za roboty, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy, sporządzony                           

i zatwierdzony przez Strony. 

6. Faktura będzie wystawiona po odbiorze końcowym dopuszczającym przedmiot zamówienia                    

do użytkowania i przedłożeniu dokumentu gwarancyjnego, z 30 dniowym okresem płatności liczonym 

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów. 

7. Zamawiający przystąpi do odbioru prac w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę 

informacji o zrealizowaniu przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. 

8. Zmawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu lub 

osoby. 

 

§5. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem 

ustępów poniższych. 

2. Zamawiający żąda, ponieważ dostawy mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
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Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, 

dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 

zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku 

z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wypłaty kwot z wynagrodzenia Wykonawcy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 

Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy zmienić bądź zrezygnować z 

podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków, o których 

mowa w rozdziale VIII SIWZ. Zobowiązany jest w takim przypadku wykazać Zamawiającemu, iż 

nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

było to wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia dostaw następuje w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy pzp. 

6. Płatności. 

1) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zamówienia. 

2) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji , 

6) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt 5, Zamawiający 

może: 

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia 

zgłoszenia roszczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 

8) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w pkt. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7. Odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy wobec 

podwykonawców. 

Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy określonej w par. 2 ust. 1 
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8. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om). 

9. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

Podwykonawcą. 

 

§6. 

ZMIANA UMOWY 

1. Strony mogą dokonać zmiany sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy                                                    

w przypadkach:  

1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia 

oraz o czas usuwania skutków jej działania, 

2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 

wykonanie robót – o czas ich trwania, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin 

wykonania przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wykonania tych robót, 

4) w przypadku robót zamiennych - po ustaleniu ich zakresu, 

5) zmiany dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia co do wysokości 

wynagrodzenia oraz terminu wykonania robót w zależności od zmniejszenia lub zwiększenia 

zakresu prac lub potrzebnych urządzeń lub materiałów. W tym przypadku uwzględnia się 

również okres niezbędny na zakup innych niż przewidziane lub dodatkowych urządzeń i 

materiałów – o ile jest to niezbędne, 

6) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie  

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania, 

7) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia, 

8) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania, 

9) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku 

ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio 

do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do 

całości przedmiotu umowy, 

10) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z 

podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, 

11) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany 

dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji. 

Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

12) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych 

błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie 

wynikającym z poprawienia dokumentacji, 

13) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego  powoływał się 

Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem 

wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, 

14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i 

dostosowania treści umowy, 

15) w przypadku zmiany danych publicznych, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b – w sposób 

odpowiadający zmianom przepisów z uwzględnieniem czasu ich wejścia w życie oraz ilości i 

wartości robót wykonanych do tego czasu. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu jaki wpływ powyższe zmiany mają na wysokość jego wynagrodzenia. 

 

2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem 

niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu 

umowy jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych 

okoliczności inspektorowi nadzoru.  

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany przez osoby 

umocowane do reprezentowania Stron umowy i opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy 

Stawiszyn 
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§7. 

NADZÓR NAD WYKONYWANYMI PRACAMI 

1. Jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

wyznacza się: 

………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują                 

się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów                       

z poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania prac 

wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale Wykonawcy, jak i samodzielnie.  

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich 

usunięcie. 

 

§8. 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, 

2) dokonania odbioru w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną, 

3) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, za 

wyjątkiem wymienionych w ust. 1, 

4) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy, 

5) konsultowania na bieżąco prac z Zamawiającym, 

6) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 

zakresie, 

7) przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy, 

8) uporządkowania lub doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu prac i przekazania 

go protokółem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego prac, 

9) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 

10) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w skład której powinny wejść 

następujące dokumenty: 

a) komplet atestów i świadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego 

b) inne niezbędne dokumenty odbiorowe. 

3. Wykonawca od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe na nim zdarzenia. 

 

§9. 

RĘKOJMIA I GWARANCJA ZA WADY 

1. Wykonawca na wykonany zakres prac udziela ………………miesięcy rękojmi i gwarancji. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, 

jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości - 

użytkowej estetycznej i technicznej, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji, 
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c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia. 

4. Po wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do                

7 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

6. Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

8. Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia 

naprawy. 

9. W okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy 

odbioru pogwarancyjnego. 

10. Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. 

Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność 

Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania 

jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru 

są wiążące dla Wykonawcy. 

11. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 

 

§10. 

                                                             KARY 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu prac objętych kontraktem w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

2) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,                        

o którym mowa w § 6 ust. 1, 

3) w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji umowy z wyłącznej winy wykonawcy w 

wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, 

wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30% wynagrodzenia brutto,                         

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego                        

mu wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§11. 

ZMIANA POSTANOWIEŃ I MOŻNOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 

4. Pozostałe zmiany: 

1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę; 

2) w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na 

postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa; 
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3) zmianę w zakresie osób nadzorujących wykonanie umowy z obu stron; 

4) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

6) Zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) z powodu wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia 

przed zawarciem umowy, 

b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych 

rozmiarach, 

c) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w n/n przypadkach: 

1) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w tym również w zakresie świadczeń 

gwarancyjnych, pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu wykonania umowy, 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonanej i odebranej części przedmiotu umowy, 

3) Gdy zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne w taki zakresie, że 

istniałaby obawa niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

7.  Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych przepisami  

     Kodeksu Cywilnego lub w przypadkach wskazanych w umowie. 

8.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek  ze stron Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządził szczegółowy 

protokół inwentaryzacji dostaw w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy. 

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru dostaw zrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za dostarczone elementy wyposażenia oraz pokrycia udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

 

§ 12. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie      

z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: 

RODO). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,  

o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 

osobowych spełniają wymogi określone w RODO. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 



8 
 

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego                              

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w celu 

realizacji umowy. 

§ 13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralna częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) Oferta wykonawcy.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129) oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740). 

3. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się 

rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
………………………….                                         …………………………. 
 
 
 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


