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Załącznik nr 5 do SWZ 

Umowa nr …………… – projekt  

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………..w  Obrowie pomiędzy:  

Gminą Obrowo  

z siedzibą w Obrowie,  ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo 

NIP: 879-266-82-60 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Faleńskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………. 

z siedzibą……………………………………………. 

NIP:…………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) - dalej „ustawa 

Pzp.” 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

§1                                                                                                                                                                                    

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku szkoły 

podstawowej oraz budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w miejscowości Brzozówka” 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:   

1) Etap I obejmuje w szczególności wykonanie: 

a) wykonanie robót ziemnych, 

b) wykonanie robót fundamentowych, 

c) wykonanie robót murowych, 

d) wykonanie konstrukcji stalowych i drewnianych dachu oraz jego pokrycia, 

e) wykonanie posadzek betonowych, 

f) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 

g) wykonanie elewacji, 

2) Etap II obejmuje w szczególności wykonanie: 

a)  wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

b)  wykonanie Instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, 
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c) wykonanie instalacji gazowej, 

d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

e) wykonanie wentylacji, 

f) wykonanie sufitów podwieszanych, 

g) wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,  

h) wykonanie robót malarskich, 

i) montaż balustrad, 

j) zagospodarowanie terenu wokół budynku, 

3. Przedmiot umowy obejmuje także wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 

zawierającej oznaczenie Programu  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych oraz logo Polski Ład w sposób zgodny z obowiązującymi 

regulacjami w tym z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 

przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).  

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projektach 

budowlanym i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót 

Budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego  

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty  zapoznał się  ze  wszystkimi  

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy  i uwzględnił  

je  w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

7. Inwestycja realizowana jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

§2                                                                                                                                                 

Terminy umowne 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Rozpoczęcie robót - po przekazaniu placu budowy w terminie do 14 dni od 

podpisania umowy; 

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia podpisania 

umowy z podziałem realizacji na dwa etapy : 

Etap I: 14  miesięcy od podpisania umowy 

Etap II: 10 miesięcy od ukończenia etapu I. 

3) Terminy określone w ust. 2  może ulec przedłużeniu na warunkach określonych 

w § 19. 

4) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 

przedmiotu umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 

opracować i przekazać Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy 

zwany dalej Harmonogramem, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji 
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Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów z 

uwzględnieniem płatności określonych w treści § 4 ust. 7 Umowy. Zamawiający 

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo wnieść uwagi do 

przedmiotowego Harmonogramu, które to uwagi Wykonawca będzie zobligowany 

uwzględnić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni. 

Wykonawca jest również zobligowany do aktualizacji harmonogramu w trakcie 

realizacji Umowy, w szczególności w przypadku konieczności przesunięcia 

realizacji poszczególnych etapów umowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni. W 

przypadku braku uwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w zdaniu 

drugim lub w przypadku braku aktualizacji harmonogramu zgodnie ze zdaniem 

trzecim, na Wykonawcę zostaną nałożone kary umowne zgodnie z treścią § 13 

Umowy. Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z 

Harmonogramem w szczególności dotrzymać ustalonych w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym terminów. 

§ 3 

Osoby funkcyjne budowy 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru 

z ramienia Zamawiającego będą:  

1) .........................  -  branża  ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-

budowlana), 

2) ......................... -  branża sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych), 

3) ......................... - branża elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).  

2. Jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający 

wyznacza …………………………… 

3. Upoważnionymi  przedstawicielami  ze strony Wykonawcy do kierowania 

budowami są: 

1)  ……………….... - kierownik budowy robót konstrukcyjno-budowlanych, 

2) …………………. – kierownik robót  sanitarnych, 

3) …………………. - kierownik robót elektrycznych, 

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 działają w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo Budowlane 

5. Inspektor nadzoru wypełni obowiązki i działa w ramach kompetencji 

wyszczególnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach 

wykonawczych. 

6. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem 

wypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa 

zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z 

dokumentów umowy. 
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7. Zmiana osób, o których mowa w pkt 3 może nastąpić na zasadach  określonych w 

§ 19 ust. 2 pkt 6. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości 

brutto………………………zł , słownie ……………………………………., w tym 

należny podatek VAT (..%), wartość netto…………………………, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy(załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót 

budowlanych włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego 

ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i 

roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z 

właściwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, konieczne 

do organizacji placu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca 

we własnym zakresie zapewni także ochronę placu wykonywania robót i 

znajdującego się na nim mienia. 

3. Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy nie 

stanowiący podstawy wyceny i został zweryfikowany przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli w przedmiarze robót  nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i 

nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot 

umowy w zakresie określonym w projekcie, jedynie stosując materiały i rozwiązania 

techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych 

materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących 

rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do 

prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac 

uzupełniających   i dodatkowych  bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na  wykonanie prac uzupełniających lub 

uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu 

obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody 

Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w 

części niepokrytej udziałem własnym Gminy Obrowo na czas poprzedzający 

wypłatę dofinansowania z Programu. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia Wykonawcy w częściach  za 

wykonanie robót budowlanych, potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego/końcowego, na następujących warunkach: 

1) w trakcie realizacji Etapu I (obejmujący wkład własny) po wykonaniu części 

zamówienia, faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie 

częściej niż co dwa miesiące (wartość jednej faktury częściowej nie może być 

większa  niż 10 % wartości umownej, o której mowa w § 4 ust.1). 
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2) po ukończeniu etap I po ukończeniu etapu I  oraz po  otrzymaniu  I transzy 

przyznanego dofinasowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych do 35 % wartości umownej, o której mowa 

w § 4 ust.1  (nie więcej niż 2 000 000,00 zł brutto). 

3) płatność końcowa - pozostała do zapłaty wysokość wynagrodzenia 

przyznanego dofinasowania  z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, 

8.  Podstawą rozliczania wykonania poszczególnych robót i wystawienia częściowych 

faktur VAT przez Wykonawcę będą protokoły odbioru częściowego robót 

zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

9. Podstawą wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia będzie protokół 

końcowy odbioru robót.  

10. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

11. Zgodnie z wymogami Programu Polski Ład zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 

35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

12. Warunkiem wypłaty Wykonawcy przez Zamawiającego części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 8, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał 

udział podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić: 

1) protokół odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez 

przedstawiciela Zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót 

wykonane przez podwykonawcę  i dalszego podwykonawcę, 

2) kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę i dla 

podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy 

i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność 

z oryginałem, 

3) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu 

odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę. 

15. Faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 

odbioru wykonanych robót 
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16. Zapłata należności za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 

i 9 oraz ust. 12 i 14. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

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 zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości 

zgłoszenia uwag. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) 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 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
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25. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

26. Obowiązki wskazane w ust. 14 pkt. 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty 

przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 

27. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 13 

ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim 

zakresie jakby wykonywał  przedmiot umowy samodzielnie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, 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., 

5. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) wskazanie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (nr umowy, 

data umowy, przedmiot umowy),  

3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 

6) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

7) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie 

zamówienia, 
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8) zobowiązanie do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o 

fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za 

wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w którym upływa umowny termin 

płatności. 

6. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego 

projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 6. 

3) kształtuje 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 niniejszej umowy, 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust.  3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 6 i ust. 9, 

nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 8 i 11 przedkładający może poświadczyć 

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

15. Ewentualne zmiany niniejszej umowy wpływające odpowiednio na zmianę 

postanowień umowy zawartej z podwykonawcą wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu 

umowy, 

2) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy 

oraz rozpoczęcia  budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego w 

terminie określonym przepisami, 

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

4) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących przedmiotu umowy,   

5) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała 

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie 

określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,      

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie 

zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

7) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 

8) zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ, pytaniami i odpowiedziami 

udzielonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o ile 

występują) i dokumentami, o których mowa w §1 oraz nie wnosi uwag i uznaje je 

za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o 

których mowa w     § 2 umowy z należytą starannością, posługując się osobami 

posiadającymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień  

3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności  należy:  

1)  wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 

oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a także przestrzegać 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

2)  prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 

prawnymi, 

3)  zabezpieczenie placów budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami 

BHP oraz P/POś, 

4)  zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń  i rozruchu instalacji i 

urządzeń;   

5)  informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących 

wpłynąć na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu 

umowy; 

6) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy, 
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7)  usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów 

przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 11  niniejszej umowy, w 

terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, 

8) Wykonawca  jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 

inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu 

zamówienia, 

9) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

10)  zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu 

przylegającego do placu budowy, 

11)  dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 

utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

12) po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza 

budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

13) dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 

14)  kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze,  

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w 

trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony. 

4. Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć terenu budowy oraz 

prowadzenie robót, aby nie powodowało to utrudnień i nie stwarzało zagrożeń dla 

osób przebywających na terenie szkoły. 

5. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na 

placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz 

umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1062) 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 

2019 r, a także innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z 

uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy wskazanej w ust.6. 
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9. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i 

przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca. 

10. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny być - wyłącznie  

materiałami i urządzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objęte certyfikatem 

w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską 

Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

11. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

12.  Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. 

13.  Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 7, zapewni Wykonawca własnym 

staraniem. 

14. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa 

Zamawiający. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

celem zajęcia stanowiska, 

2)  informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie 

zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. W 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub 

doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni: 

1) w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania 

materiałów, urządzeń i narzędzi, 

2) zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia przed kradzieżą i 

innymi ewentualnymi szkodami, 

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 

zabezpieczeń  p. pożar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 

odpowiedzialności materialnej. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu protokołem 

zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru. 

18. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się 

posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§9 
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Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę 

przechodzi pełna odpowiedzialność za:  

1)  szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,  

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy,  

3)  szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane 

działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.  

2.  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

wszystkich uszkodzeniach powstałych w budynku i na terenie nieruchomości, w 

czasie wykonywania niniejszej umowy.  

§ 10 

Zatrudnienie 

1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, osób wykonujących 

czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia – wymóg ten dotyczy 

osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. 

3) Poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
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rozliczeniowy; informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

5) Inny dokument niezbędny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w tym notatkę lub protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

 - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 11 

Odbiory robót 

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

odbiorów częściowych, odbioru końcowego. 

2. Przedmiotem odbiorów są: 

1) roboty budowlane składające się na poszczególne etapy budowy - w przypadku 

odbiorów częściowych, 

2) zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy w dokumentacji budowy stwierdzającym zakończenie robót 

budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż przedmiot umowy nadaje się 

do użytku - w przypadku odbioru końcowego, 

3) kompletny przedmiot umowy z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach 

odbioru końcowego usterkami wraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie 

- w przypadku odbioru ostatecznego. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu 

w dokumentacji budowy gotowość robót do odbioru. 

4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu 
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dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich 

zakrycia. Wykonawca przygotuje  i przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z 

odbioru częściowego robót sporządza się protokół. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 10 dni 

od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Zawiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni 

robocze przed dniem odbioru. 

7. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a 

w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację 

powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących 

przedmiotem odbioru. 

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin 

usunięcia usterek, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach 

określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu 

rękojmi 

w okresie ….lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na 

okres …. lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny 

pogwarancyjny odbiór robót. 

5. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni 
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kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, chyba że Strony 

zgodnie ustaliły inny termin usunięcia wad/usterek. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże 

się z powyższego obowiązku, Zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

6. Wykonanie zastępcze nie wyłącza przysługujących Zamawiającemu uprawnień z 

tytułu rękojmi  

i gwarancji przewidzianych niniejszą umową. 

7. Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie 

korzystał  

z rękojmi, czy też gwarancji. 

§13 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia 

innych postanowień umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za zawinioną zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 

§ 2 ust 1 pkt 1 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy,  

3) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 2 Umowy, bądź za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiającego, bądź też za 

każdy dzień zwłoki w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego w stosunku do wyznaczonych przez 

Zamawiającego terminów zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,05% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

4) nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo i poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w 

terminach wskazanych w § 6 ust 8, w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: 

dwa tysiące złotych i 00/100 złotych), za każdy stwierdzony przypadek,  

5)  za każdy stwierdzony brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

złotych i 00/100) za każdorazowo stwierdzony brak zapłaty lub za nieterminową 

zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom .  

6)  za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu w terminach wskazanych w 

umowie lub na jego żądanie, dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

pracowników oraz oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego – w wysokości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt 
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zł 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w którym Wykonawca lub 

Podwykonawca nie dopełnił obowiązku.  

7) Za  niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §10 ust. 1 - w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 

czynności wymienione w §10 ust.1.  

8) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych:  

a) przy odbiorze końcowym,  

b) w okresie gwarancji i rękojmi,                                                                                                                

za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia następującego po, 

terminie wyznaczonym na usunięcie wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, ustalonego w niniejszej umowie, określonego w § 4 ust. 1; 

3. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, 

gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.  

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia 

ich kwoty z faktury Wykonawcy. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. 

7. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili 

zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron i na których 

zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu w szczególności niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie (w 

tym COVID-19), strajki, zarządzenia władz itp. 

8. Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą Stronę na piśmie w 

terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod 

rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. 

9. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu 

siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

10. W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których 

mowa w ust. 7, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a 

uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną  co najmniej o czas 

trwania przestojów. 

11. Wpisy, o których mowa w ust. 10 muszą być potwierdzone wpisem inspektora 

nadzoru. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 

% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, tj. 

kwotę ……………… zł (słownie:………………… ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń 
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Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie zamówienia zgodnie z umową, w 

wysokości 70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 

30 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Pozostała 

część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, służąca do 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie Wykonawcy 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§15 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy w 

następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 

10 dni od przekazania placu budowy,  

2) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania 

umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

3) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie  dłuższym niż 

5 dni od daty akceptacji zgłoszenia prowadzenia prac budowlanych przez 

właściwy organ,  

4) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z 

umową lub wskazaniami Zamawiającego, a w szczególności, gdy niewłaściwa 

jakość dostaw i sposób prowadzenia robót powodują wady, bądź straty 

finansowe Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania,  

5) z winy Wykonawcy występują opóźnienia w stosunku do terminów określonych 

w umowie co daje podstawę do przyjęcia, że brak jest możliwości realizacji 

przedmiotu umowy w umownym terminie,  

6)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni roboczych,  

7) ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy lub wszczętego przeciwko 

Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy, które będzie stanowiło zagrożenia dla wywiązania się z 

zobowiązań umownych Wykonawcy,  

8) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy : 

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu,  
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2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,  

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art.108 Pzp, 

4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej, 

- przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 1 – 4 Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić wedle wyboru 

Zamawiającego w całości lub w części w zakresie robót lub etapów umowy, 

niewykonanych do dnia odstąpienia (ex nunc). W przypadku odstąpienia od umowy 

w części, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty, do 

czasu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 5.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1)  Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni wykonać zabezpieczenia 

przedmiotu umowy na okoliczność przerwania robót na koszt Strony, z której to 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od 

niego niezależnych. 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada.  

4) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień 

odstąpienia. Podpisany przez obie Strony protokół inwentaryzacji robót 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone;  

6) Zamawiający może wedle własnego wyboru:  

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je 

we  własnym zakresie,  
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b) wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty niezbędne 

dla dokończenia robót i likwidacji szkód spowodowanych przez Wykonawcę 

niniejszej umowy   

i w obu przypadkach obciążyć kosztami Wykonawcę, niezależnie od kar 

umownych, w obu przypadkach nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia 

zaawansowania poszczególnych robót w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym 

terminie lub nie uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiający 

sporządzi protokół jednostronnie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może 

nastąpić, poza przypadkiem określonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od 

daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

§19 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności  takich zmian. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczegółowo określonych w art. 

455 ustawy Pzp w zakresie: 

1)  terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania 

oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących 

sytuacjach: 

a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu 

zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku 

z przedłużeniem tego terminu, 

b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, 

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych, 

archeologicznych, terenowych powodujących wstrzymanie wykonania 

umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego w szczególności: 

i. klęsk żywiołowych; 

ii. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 
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(w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi; 

iii. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią 

przewidzianą przez producentów; 

iv. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (w szczególności kategorie gruntu, kurzawka, głazy 

narzutowe, warunki gruntowe); 

v. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 

fundamenty itp.); 

f) wystąpienia siły wyższej (w szczególności: wojna, strajk, epidemii COVID-

19). 

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 3 pkt. 1, Strony 

uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie 

pisemnego aneksu. 

2) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z 

powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

3) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności 

dotyczyć będą: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 

4) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn 

o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest 

konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia 

przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji  

warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty np. wycofanie 

z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia terenowe, które 

wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach 

funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych  do tych, które zostały 

zakreślone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygorów wynikających 

z  Prawa zamówień publicznych, wykonawca może użyć materiału 

o parametrach równoważnych. 

5)  zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz 

zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne 

osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w 

sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w szczególności śmierć, choroba). 
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Nowa osoba musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania 

przedmiotu zamówienia i winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie 

robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji 

koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji 

projektowej. 

4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

5.  W trakcie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania o: 

1)  zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących, 

3)  ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6)  wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

§ 20 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 4 , w 

przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają następujący tok 

postępowania:                         w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - Wykonawca 

składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W 
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wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów; 

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca składa pisemny wniosek o 

zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę/ wysokość minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia/zmiany wysokości 

minimalnej stawki godzinowej za pracę na kalkulację ceny ofertowej oraz 

przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wniosek 

powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej/minimalnej stawki godzinowej. Nie 

będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej 

stawki godzinowej; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie 

te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom, społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 

po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku 

oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 2 

na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy 

wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania 

wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

W przypadku wniosku złożonego przez Zamawiającego, postanowienia 

niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, z tym jednak zastrzeżeniem, że w 

takim przypadku Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

4. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w 

ust. 3, przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, 

o których mowa w ust. 1. 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Strony składającej wniosek pod rygorem 

niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej umowy przez drugą Stronę. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

ust. 1, w sytuacji wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia pod warunkiem: 

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub 

kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy;  
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2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w 

którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił 

różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest 

zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu 

Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o 

zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. 

rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie 

poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na 

podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt. 2 powyżej. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony Umowy; 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 

łącznie 5 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co poł roku, począwszy najwcześniej od 

10-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy. 

6) Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku 

oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, na zmianę kosztów 

realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń 

sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku 

Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. W 

przypadku wniosku złożonego przez Zamawiającego, postanowienia 

niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, z tym jednak zastrzeżeniem, że w 

takim przypadku Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

7) Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa 

w ust. 5. Termin zawarcia aneksu wynosi do 14 dni od daty zaakceptowania 

wniosku Wykonawcy. 

§ 21 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w 

Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl, 

telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych 

został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować 

wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych  

odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w 

mailto:iod@obrowo.pl
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związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i 

regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego 

oraz  art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie 

odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której 

przedmiotem jest robota budowlana  (też umowa o podwykonawstwo). Uznaje się, 

że przystępujący do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zapoznali 

się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ, 

2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest podpisanie umowy powierzenia 

danych do przetwarzania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w 

trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporów o roszczenia cywilnoprawne, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne.  

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, w tym sporu o roszczenie cywilnoprawne, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie 

prowadzona przez Mediatora lub Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego 

Sądu. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do uzgodnienia osoby Mediatora strony 

nie uzgodnią osoby Mediatora osoba składająca wniosek o przeprowadzenie 

mediacji składa we wniosku o przeprowadzenie mediacji propozycję osoby 

Mediatora spośród Mediatorów Stałych. W takim wypadku Mediatora wyznacza w 

drodze nominacji zastępca Prezesa Sądu Polubownego lub upoważniony przez 

niego Wiceprezes Sądu. 

3. Jeśli spór nie zostanie zakończony ugodą w sposób określony w ust. 2, Strona 

może poddać go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.   

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 

wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 

skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129, ze zm.).  
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6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki:   

1) Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy z załącznikami. 

2) Załącznik nr 2 – umowa powierzenia przetwarzania danych. 

3) Załącznik nr 3 – Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

4) Załącznik nr 4 – projekt budowlany 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

UMOWA  POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA 

Pomiędzy: Gminą Obrowo 

reprezentowaną przez:  Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego z siedzibą 

87-126 Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, NIP 8792668260 zwaną w treść Umowy 

„Administratorem” „Administratorem”  

a  

……………………………………………………….. 

xx-xxx …………………………………, ul. ………………………………………… - 

reprezentowany przez: …………………………………………………………….NIP: 

………………………………KRS ………………………………………………., 

zwany w treść Umowy „Procesorem” lub „Przetwarzającym”,   

w dalszej części Umowy Administrator i Procesor są nazywani łącznie „Stronami”  lub 

każde oddzielenie „Stroną” 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony zawarły w dniu ………… umowę nr ………… o wykonanie robót 

budowlanych: pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku 

przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 

Brzozówka” zwaną dalej „Umową”. 

2. Mając na uwadze, że umowa wskazana powyżej dotyczy przetwarzania danych 

osobowych, na podstawie art. 28 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, dalej jako: ,,RODO") Administrator 

powierzenia przetwarzania danych osobowych Procesorowi. 

3. Przetwarzanie ma charakter czasowy. Celem przetwarzania jest powierzenie 

danych w celu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku szkoły 

podstawowej oraz budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w miejscowości Brzozówka” 

4. Powierzenie obejmuje dane zwykłe : pracowników,  klientów, osób 

kontaktujących się z administratorem, osób wyznaczonych do kontaktów, 

pełnomocników (itp.). 

5. Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu 

wykonania umowy określonych w ust. 1,  

6. Procesor może przetwarzać powierzone mu dane osobowe dla  własnych celów 

jedynie w przypadku dysponowania w tym zakresie odrębną podstawą prawną, 

o czym ma obowiązek powiadomić osoby, których dane przetwarza. 

§ 2 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA 

1. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę 

oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie 



   
 

  

28 
 

niniejszej Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 

Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia 

danych osobowych wynikające RODO, których zobowiązany jest przestrzegać. 

2. Procesor jest zobowiązany: 

1) przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową; 

2) przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na obszarze 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z zastrzeżeniem rozdziału 5 

Umowy) oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora i jego 

personel, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ochrony danych 

osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa; 

3) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, 

które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora 

upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy usługi; 

4) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że osoby te podlegają 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

5) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na 

podstawie Umowy; 

6) wspierać Administratora w miarę możliwości, poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji 

obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO; 

7) pomagać Administratorowi, uwzględniając charakter przetwarzania oraz 

dostępne mu informacje, wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-

36 RODO, tj. w szczególności w zakresie: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez 

wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych; 

b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi 

nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim 

naruszeniu (obowiązki Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń 

zostały określone w § 8 Umowy); 

c) przeprowadzenia przez Administratora oceny skutków dla ochrony 

danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem 

nadzorczym; 

8) prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich 

kategorii czynności  przetwarzania dokonywanych w imieniu 

Administratora, 

9) udostępniać Administratorowi, na jego uzasadnione żądanie wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora 
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obowiązków wynikających z art. 28 RODO; 

10) umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji na zasadach 

określonych w § 6 Umowy; 

11) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych; 

12) przechowywać dane osobowe powierzone w związku z wykonywaniem 

danej Umowy  jedynie przez okres jej obowiązywania, a także bez zbędnej 

zwłoki anonimizować dane lub ograniczać przetwarzanie wskazanych 

danych osobowych, zgodnie z wytycznymi Administratora i Umową 

powierzenia 

§ 3 

ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE 

Procesor wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając 

stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o 

różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.  Oceniając, czy stopień 

bezpieczeństwa, jest odpowiedni, Procesor uwzględnia w szczególności ryzyko 

wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub 

niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

§ 4 

PODPOWIERZENIE 

1. Jeżeli należyte wypełnienie obowiązków wynikających z realizacji niniejszej Umowy 

oraz Umowy Głównej będzie tego wymagało,  Procesor może dokonać dalszego 

powierzenia przetwarzania danych. 

2. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Procesor zamierza powierzyć  dane osobowe 

następującym podmiotom, co Administrator akceptuje: 

1) …………., 

2) ……………….,  

3) ………………….., 

3. Procesor oświadcza, że podmioty wymienione w ust. 2 spełniają wymogi, o których 

mowa w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to  zagwarantowane  w umowach  

dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotów, którym 

zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, nie mogą być szersze 

aniżeli uprawnienia Procesora wynikające z niniejszej Umowy. 

4. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Procesora innym 

podmiotom aniżeli wymienionym w ust. 2 jest uprzednie powiadomienie 

Administratora drogą elektroniczną o tym fakcie, z jednoczesnym oświadczeniem  

Procesora,  iż podmiot  któremu zostaną podpowierzone dane osobowe spełnia 
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wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to  zagwarantowane  

w umowie  dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, 

któremu zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, nie mogą być 

szersze aniżeli uprawnienia Procesora wynikające z niniejszej Umowy. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza możliwości wyrażenia 

przez  Administratora sprzeciwu wobec  dalszego  powierzenia w  terminie  w 

terminie do 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, godz. 

8:00-16:00) od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Procesor zobowiązuje się powiadomić Administratora o rozwiązaniu lub 

wypowiedzeniu umowy podpowierzenia w terminie 10 dni od tego zdarzenia. 

§ 5 

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH 

1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa 

trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (,,EOG"), 

chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej zgody zezwalającej na taki transfer. 

2. Jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych 

osobowych do państwa trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych 

osobowych tylko wtedy, gdy: 

1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do 

tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub 

2) Administrator i Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę 

w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który 

zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego 

§ 6 

AUDYT 

1. Administrator jest upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności z Umową 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania przez Procesora 

powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator zawiadomi Procesora o planowanym przeprowadzeniu audytu, co 

najmniej na 14 dni roboczych przed planowaną datą jego przeprowadzenia. 

3. Jeżeli w ocenie Procesora audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym 

terminie Procesor powinien poinformować o tym fakcie Administratora. W takim 

przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin  audytu. 

4. Audyty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora w 

miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w dni robocze, w 

godzinach od 8:00 do 16:00. Jeżeli Administrator nie prowadzi audytu samodzielnie, 

może zlecić przeprowadzenie audytu jedynie podmiotom lub osobom, 

profesjonalnie świadczącym usługi tego rodzaju (,,audytor zewnętrzny") pod 

warunkiem zawiadomienia, o tym Procesora z wyprzedzeniem co najmniej na 7 dni 

roboczych.  

5. W każdym przypadku, w którym Administrator zamierza zlecić przeprowadzenie 

audytu, w tym inspekcji, audytorowi zewnętrznemu, Administrator ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiego podmiotu jak za własne.  
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6. Administrator zobowiązany jest  zapewnić, by osoby wykonujące czynności w 

ramach audytu, w tym audytorzy zewnętrzni, zostały zobowiązane do zachowania 

w poufności wszelkich informacji, które uzyskają w związku wykonywaniem audytu, 

a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora. 

7. Administrator zobowiązany jest zapewnić, by osoby wykonujące czynności w 

ramach audytu, w tym audytorzy zewnętrzni, nie były zatrudnione, nie były 

wspólnikami, akcjonariuszami, lub członkami organów podmiotów, wykonujących 

działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez 

Procesora, ani nie prowadzą takiej działalności konkurencyjnej we własnym imieniu.  

8. Na żądanie Procesora, Administrator przedstawi w powyższym zakresie stosowne 

oświadczenie w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności niedopuszczenia te 

osoby lub podmiotu do przeprowadzenia audytu. W przypadku braku złożenia tego 

oświadczenia, uznaje się, że wskazana osoba, w tym w  audytor zewnętrzny, nie 

ma umocowania do przeprowadzenia audytu. Procesor będzie wówczas 

uprawniony do wezwania Administratora do wskazania innej osoby lub podmiotu do 

przeprowadzenia audytu i przedstawienia stosownego oświadczenia, dotyczącego 

tej osoby lub podmiotu. Do czasu wykonania tego obowiązku, Procesor będzie 

uprawniony do niedopuszczenia wskazanej osoby do wykonywania czynności 

audytowych. Postanowienia niniejsze nie naruszają uprawnienia Administratora do 

przeprowadzenia audytu samodzielnie. 

9. Procesor, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu, będzie 

współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w 

szczególności zapewni im dostęp do: 

1) pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o 

sposobie przetwarzania danych osobowych,  

2) infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów  IT,  

3) osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych 

realizowanych przez Procesora, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

ciągłości działalności gospodarczej i procesów biznesowych realizowanych na 

bieżąco przez Procesora. Administrator zapewni, że prowadzony audyt nie 

będzie kolidował z bieżącym wykonywaniem przez Procesora czynności w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

10. Po przeprowadzonym audycie Administrator sporządza protokół pokontrolny, który  

   podpisują przedstawiciele obu Stron. 

11. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron w swoim 

zakresie. Procesor nie jest zobowiązany do zwrotu Administratorowi jakichkolwiek 

kosztów związanych z wykonanym audytem, niezależnie od jego wyniku. 

§ 7 

POUFNOŚĆ 

1. Strony mają obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich 

przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak: 

1) dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych (w 

rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO), 
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2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), 

3) informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów 

Stron, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i 

dokumenty, 

4) inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej 

lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na 

jakimkolwiek nośniku, dotyczące Strony lub jej klientów, kontrahentów, 

dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, 

wynagrodzeń pracowników, które druga Strona otrzymała w okresie 

obowiązywania Umowy, lub o których dowiedziała się, czy też do których 

miała dostęp  lub będzie w ich posiadaniu, w  związku z prowadzonymi  

rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane. 

2. Strony będą zwolnione z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych 

w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego 

orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu 

informacji o takim obowiązku Strona jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić 

drugą Stronę. W takim przypadku Strona zobowiązana do ujawnienia informacji 

poufnych będzie obowiązana do: 

1) ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez 

prawo, 

2) podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione 

informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko 

w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do danych powierzonych 

w związku z daną Umową usługi jest nieograniczone w czasie. 

§ 8 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ 

1. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je 

Administratorowi.  

2. Procesor informuje o okolicznościach naruszenia i potencjalnych zagrożeniach dla 

ochrony powierzonych danych osobowych oraz jest zobowiązanych pisemnie 

określić: 

1) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 

możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane 

dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, 

których dotyczy naruszenie, 

2) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, 

3) zastosowane lub proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu 

ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w 

celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków, 
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3. Procesor, bez zbędnej zwłoki, podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na 

celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia. 

4. Procesor nie jest uprawniony ani zobowiązany do powiadamiania o naruszeniu: 

1) osób, których dane dotyczą; ani 

2) organu nadzorczego. 

§ 9 

CZAS TRWANIA UMOWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy Głównej,  

o których mowa w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.    

2. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia 

Umowy przez Procesora, a także w przypadku, gdy: 

1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych 

osobowych stwierdzi, na podstawie prawomocnej decyzji, że Procesor lub 

dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania 

danych osobowych, 

2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor nie 

przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem 

uprzedniego pisemnego wezwania Procesora do zaniechania naruszeń 

i usunięcia ich skutków, wyznaczenia, w tym celu dodatkowego terminu, 

nie krótszego niż 30 dni, i bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Administrator zobowiązuje Procesora do anonimizacji wszystkich powierzonych 

danych osobowych oraz usunięcia ich kopii niezwłocznie po zakończeniu 

obowiązywania Umowy w terminie uzasadnionym względami technicznymi lecz w 

żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że właściwe przepisy prawa 

krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. O 

usunięciu danych Procesor powiadomi Administratora pisemnie, w terminie 5 dni od 

dnia usunięcia danych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 

4. Procesor jest zobowiązany do podjęcia stosownego działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszej Umowy. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie prowadzona 

w następujący sposób: 

 ze strony Procesora – na adres poczty elektronicznej: ..............@.....pl;  

 ze strony Administratora – na adres poczty elektronicznej:  iod@obrowo.pl . 

2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia mogą być składane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, zabezpieczonej w sposób uzgodniony przez Strony, chyba że 

Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana adresów nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych Strony 

powiadomią się na piśmie, lub drogą elektroniczną, wskazując nowe dane 

mailto:..............@.....pl
mailto:iod@obrowo.pl


   
 

  

34 
 

kontaktowe. 

4. Do chwili złożenia oświadczenia o zmianie danych, oświadczenia i zawiadomienia 

kierowane na dotychczasowe adresy uważa się za skuteczne. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej Strony. 

6. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę 

dokonywania zmian. 

7. Użyte w Umowie pojęcia należy interpretować zgodnie z RODO. 

8. Spory mające związek z Umową rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora. 

 

Administrator             Procesor 
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Załącznik nr 1  

do umowy powierzenia 

przetwarzania danych 

osobowych 

 …………………. dnia, ……………… 

…………………………………………            

(Pełna nazwa podmiotu  

przetwarzającego dane) 

……………………………………………… 

   (Adres siedziby podmiotu  

przetwarzającego dane) 

                                                           

 

………………………………………… 

                (dane administratora) 

 

 

Informacja o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 3  lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwanego dalej „RODO”). Informuję, że zgodnie z Umową Powierzenia 

Przetwarzania Danych  zawartą w dniu …………………dane osobowe przekazane 

przez …………………………………………… po wygaśnięciu umowy zostaną  

usunięte - zniszczone i nie będą wykorzystywane w dalszej działalności. 

 

 

 

   …………………………… 

                                                                         (pieczątka i  podpis) 
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