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UMOWA Nr WID.7013.7.2021.WN.1 
 

zawarta w dniu  ……….. ……………….2021 r. w Słubicach, pomiędzy Gminą Słubice 
NIP: 598-00-05-172,REGON: 210 966792  

reprezentowaną przez: Mariusza Olejniczaka – Burmistrza Słubic przy kontrasygnacie 

Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy Słubice zwaną dalej ,,Zamawiającym” 

a: 

w przypadku spółki prawa handlowego 

nazwa spółki z siedzibą w …………………….., przy ul. ………………………………., 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy …………………………………………………………, pod 

numerem KRS ………………………….., NIP…………………………….., 

REGON……………………………… wysokość kapitału zakładowego ( w przypadku 

spółek kapitałowych), wpłacony w całości /w części ( w przypadku spółki akcyjnej) 

- reprezentowana przez: ………………………………………………………………….. 

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

imię i nazwisko zamieszkały w …………………………., przy ul. 

……………………………., PESEL ……………………... prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą …………………………….. siedzibą w 

……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ……………………., REGON ………………….. 

w przypadku spółki cywilnej 

1) imię i nazwisko zamieszkały w …………………………., przy ul. 

……………………………., PESEL ……………………..  

2) imię i nazwisko zamieszkały w …………………………., przy ul. 

…………………………….., PESEL …………………………………., 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

………………………………….., z siedzibą w …………………………………., przy ul. 

……………., NIP …………………………, REGON …………………………………… , 

zwanym dalej w treści umowy ,,Wykonawcą” 
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W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.2019 t.j.) 

Strony zawierają Umowę następującej treści 

 

§1 Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować 

urządzenia zabawowe na plac zabaw w miejscowości Stare Biskupice dz. nr 70 

obręb 6 Stare Biskupice 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż 

następujących urządzeń:  

1) Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. Specyfikacja materiałowa- minimalne 

wymagania materiałowe : konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana 

proszkowo, profile kwadratowe 6x6 cm, grubość ścianki 3 mm, łańcuchy ze stali 

nierdzewnej, liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone 

poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory, belki konstrukcyjne osłonięte 

deklami stalowymi wspawanymi do słupów, łby śrub, nakrętki osłonięte 

plastikowymi zaślepkami. Przybliżone wymiary: długość 3,0 m; szerokość 1,90, 

wysokość 2,20 m.  

2) Zjeżdżalnia – 1 szt. Specyfikacja materiałowa- minimalne wymagania 

materiałowe : zjeżdżalnia powinna składać się ze ślizgu z częścią startową, 

podestu i drabinki. Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, 

profile kwadratowe 6x6 cm, grubość ścianki 3 mm, ślizg wykonany ze stali 

nierdzewnej, płyty boczne z tworzywa HDPE / HPL,  podest ze sklejki drewna 

liściastego, gr. 18 mm, wodoodpornej, antypoślizgowej, belki konstrukcyjne 

osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów, łby śrub, nakrętki 

osłonięte plastikowymi zaślepkami. Minimalne wymiary : długość 3,90 m; 

szerokość 0,8 m, podest na wysokości 120 cm. Maksymalne wymiary strefy 

bezpieczeństwa: 7,40 x 3,80m. 

3. Urządzenia na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. 

C16/20 , na  głębokości min. 60 cm poniżej poziomu terenu 
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4. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności i 

certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie, tj . normę PN-EN 1176:2017 

5. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy 

zgodnie z przedstawioną ofertą, stanowiącą załącznik do umowy oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz normą PN-EN 

1176:2017. 

§2 Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robót, 

2) odbiór robót na warunkach określonych w § 8 umowy, 

3) zapłata umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej 

umowie.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, wymogami 

BHP oraz obowiązującymi normami PN-EN 1176:2017 

2) przedłożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualnych certyfikatów 

potwierdzających zgodność urządzeń zabawowych z normą PN-EN 

1176:2017 

3) zapewnienie na terenie budowy porządku, przestrzeganie przepisów BHP, 

bezpieczeństwa użytkowników, ochrona znajdujących się na terenie sieci i 

urządzeń i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym 

4) bieżące usuwanie odpadów w trakcie wykonywania robót 

5) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, utylizacja i 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 

6) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za obiekty i roboty określone 

niniejszą umową, od chwili przekazania terenu robót, aż do terminu odbioru 

końcowego 

7) organizacja i utrzymanie placu budowy oraz jego zaplecza na własny koszt, 

8) naprawa lub pokrycie kosztów usunięcia szkód  powstałych w trakcie 

wykonywania robót 
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§3 Terminy 
 

1. Termin zakończenia robót – do 9 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w dniu rozpoczęcia montażu 

urządzeń.  

3.   Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego. 

4. Ostatecznym potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie końcowy 

protokół odbioru robót  bez wad istotnych podpisany przez strony. 

 
§4 Wynagrodzenie i płatności 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w §1 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:  

netto: …………………………….. + podatek VAT: …………………………. zł 

brutto: ……………………………zł,   

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………… /100 
 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wszelkie koszty i wydatki związane z 

należytym wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Kwoty 

określone w ofercie stanowią wynagrodzenie Wykonawcy również za roboty 

przygotowawcze związane z zagospodarowaniem i organizacją placu budowy, koszty 

utrzymania placu i zaplecza budowy, zaopatrzenie budowy  w wodę oraz energię 

elektryczną, utylizację i zagospodarowanie odpadów. Do wynagrodzenia stosuje się 

odpowiednio normę określoną w art. 632 kodeksu cywilnego 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego 

jest protokół końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad istotnych, zatwierdzony 

przez Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszej umowy za wady istotne rozumie się w 

szczególności wady nie nadające się do usunięcia w terminie krótszym niż 7 dni lub 

nieprzedłożenie wymaganych umową dokumentów  
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4. Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu końcowego przekazania przedmiotu 

Umowy bez wad istotnych, podpisanego przez obie Strony 

5. Wykonawca składa wraz z fakturą VAT: 

1) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, z 

którymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiającemu 

zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia należnego na podstawie 

umowy o podwykonawstwo 

2) albo oświadczenie o poleceniu Zamawiającemu zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do których 

Wykonawca nie przedłożył oświadczenia wskazanego w punkcie 1) powyżej, 

na podstawie przekazu (art. 9211 Kodeksu cywilnego) – wraz z fakturami VAT 

wystawionymi przez tych podwykonawców i dalszych podwykonawców  

6. Jeżeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia należnego dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypełnione i podpisane 

również przez wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, którzy 

zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzające umowę o podwykonawstwo z 

dalszym podwykonawcą 

7. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 5, 6 i ust. 7 

uznaje się prace za nieukończone, a faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, a 

Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Zwrócona faktura nie wywołuje 

skutków prawnych jej wcześniejszego złożenia 

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT (nabywca: Gmina Słubice, ul. 

Akademicka 1, 69-100 Słubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca:  Urząd Miejski w 

Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice) z załączonym protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających  

z niniejszej Umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług  

i uregulowaniach wewnętrznych Zamawiającego 
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10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

…………………………………………………………………………………………….. 

właściwy dla płatności z tytułu realizacji Umowy: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa poniżej 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług 

11. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązuje się 

do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

12. Wykonawca oświadcza, że podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego, 

jest taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 

ze zm.) tzw. „biała lista” 

13. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy 

Wykonawcy widniejący na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego 

rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu 

pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyższe 

wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w 

fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT 

15. Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje się 

dzień obciążenia jego rachunku bankowego 

16. Na fakturze nie należy wpisywać terminu płatności określonego datą, a jedynie 

sformułowanie „płatność 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu” 

17. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia co do należytego wykonania 

przez Wykonawcę całości lub części usług w ramach Umowy wraz z podaniem 

powodu zakwestionowania należytego wykonania tych usług. Wykonawca i  

Zamawiający dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii 
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spornej należności. Do czasu ich wyjaśnienia Zamawiający ma prawo wstrzymać 

sporną płatność, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odsetek 

ustawowych. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie w terminie 

30 dni od zakwestionowania przez Zamawiającego części płatności, Strony 

Umowy mogą oddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi zgodnie z §15 

Umowy 

18. Wykonawca nie może zbywać bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy 

 
§5 Odbiory przedmiotu zamówienia 

 
1. Odbiór końcowy dokonany będzie w terminie do 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Z czynności odbiorowych 

sporządzony będzie protokół, który stanowić będzie załącznik do dokumentacji 

robót. 

2. Protokół będzie określać w szczególności: zakres robót odebranych, wartość 

odebranych robót, ocenę jakości robót oraz ewentualne wady wraz ze sposobem i 

terminem ich usunięcia. Protokół zawierać będzie również datę odbioru robót i 

termin rękojmi. 

3. Odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokona komisja powołana przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad nadających się do usunięcia, jeśli uniemożliwiłyby one 

użytkowanie Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru 

do czasu usunięcia wad, 

2) w przypadku wad nieistotnych Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, 

3) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli umożliwiają one 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym albo w okresie gwarancji lub przy przeglądzie 
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gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ich na koszt 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu, zachowując prawa 

wynikające z gwarancji lub rękojmi. 

6. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami.  

 
§6 Reprezentacja Stron Umowy 

 
1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Pan Marek 

Żurek– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, tel. (95)7372033, e-mail: 

marek.zurek@slubice.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy 

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

……………………………… 

 
§7 Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 456 ustawy Pzp może odstąpić od 

umowy:  

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

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 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108, 

c) 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. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części (z zastrzeżeniem, iż 

odstąpienie może nastąpić jedynie do dnia zakończenia Umowy) z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia którejkolwiek 

z niżej wymienionych przyczyn: 

1) Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w szczególności nie wywiązuje się z 

terminów określonych w § 3 ust.1 Umowy 

2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił 

zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli 

4) Wykonawca powierzył realizację Umowy podwykonawcy nie 

zaakceptowanemu przez Zamawiającego 

5) Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń. 

6) Suma kar umownych przekroczyła wielkość wskazaną w § 8 ust. 5 

5. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie  

6. Odstąpienie od Umowy następuje na przyszłość i nie powoduje utraty uprawnienia 

do naliczenia kar umownych jak i korzystania z uprawnień związanych z rękojmią 

 
§8 Kary umowne 

 
1. Strony ustalają karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za 

odstąpienie od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

2. Zamawiający może naliczyć karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej 
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zawarcia za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 

Umowy 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji 

projektowej lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

3) za naruszenie obowiązku przedłożenia kopii umowy (zmiany umowy) lub 

polecenia przekazu o których mowa odpowiednio w § 9 ust. 6 lub 8 w wysokości 

500 zł za każde zdarzenie. 

4) za nieprzedłożenie wykazu pracowników o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt. 3 lub 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie określonych w § 10 ust.5  w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia dokumentów 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

4. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obciążeniowej i jest wymagalna od dnia 

następującego po dniu doręczenia noty obciążeniowej. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej Umowy, których 

mogą dochodzić Strony Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia. 

 

§9 Podwykonawstwo 
 

1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość 

przedmiotu niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu 

2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci 

podwykonawcom wykonanie następującej części (zakresu) przedmiotu 

zamówienia: ............................................................................................................. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za 

działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo  
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5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część 

zamówienia, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą)  

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 

Umowy 

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę  o 

podwykonawstwo, wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 6 i ust. 8   

8. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany 

wraz z kopią zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, 

stanowiącego upoważnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy przysługującego jemu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 

9211 kodeksu cywilnego, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3 do niniejszej Umowy 

– Przekaz, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 

ust. 2 pkt 3 Umowy 

9. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania 

Wykonawcy wobec Podwykonawców 

10. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami 

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

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 8 

ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zamawiający może badać czy w stosunku do podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w SWZ. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest przedstawić 

oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe środki 

dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 
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13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

  

§10 Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać następujące czynności 

podczas realizacji zamówienia: monterów urządzeń zabawowych- jeśli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o 

pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust.  1. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń Wykonawcy 

i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

i dokonywania jego oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 

spełniania ww. wymogu, 

3) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które 

wykonują czynności określone w pkt 1, pierwszy wykaz Wykonawca 

przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a każdą jego 

aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby 

aktualizacji, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionych pracowników 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 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego; oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 

osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
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pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być 

możliwe do zidentyfikowania 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też 

każdego z osobna dowodów określonych w ust. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 5 powyżej, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały 

odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.  

 
 

§11 Ubezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 

objętych umową. 

§ 12 Wyroby i materiały budowlane 
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1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zakupi we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

materiałów i urządzeń nowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów i wyrobów budowlanych 

odpowiadających wymogom dla wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz 

przepisach szczególnych.  

3. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE, 

zgodne z obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami Wspólnoty Europejskiej i 

przepisami krajowymi oraz certyfikaty potwierdzające zgodność z obowiązującą 

normą dotyczącą placów zabaw. 

4. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za materiały i 

urządzenia zakupione przez Wykonawcę obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

5. Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne i certyfikaty na zamontowane 

urządzenia i sprzęt najpóźniej w dniu odbioru. 

 

§13 Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

…………….miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny, w 

dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodny z formularzem gwarancji, 

stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie 

lub mailem (e-mail:…………………….). W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek 

wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza 

dłuższy termin usuwania wad i usterek. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 

upływem okresu gwarancji jakości. 

5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad. 
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6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zaczyna się z dniem podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie 

przedmiotu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany wobec Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ………. miesięcy licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi przewidzianych kodeksem cywilnym 

Zamawiającemu przysługują z tego tytułu uprawnienia przewidziane niniejszą 

umową. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rękojmi w terminie 14 dni po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, bądź po upływie terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

Wykonawca jest obowiązany sfinansować ów koszt „z góry” na wezwanie 

Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.   

9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już 

dwukrotnie naprawiana w ramach rękojmi lub gwarancji Zamawiający jest uprawniony 

do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. 

 

§14 Zmiany Umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony Umowy 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, 

terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 

1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek: 

a) działania siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, o 

którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
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sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) 

o czas trwania siły wyższej 

b) zmian będących następstwem działań lub zaniechań organów administracji 

publicznej i innych podmiotów dotyczących m.in.: 

- przekroczenie terminów lub odmowy wydania przez organy administracji 

publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

- konieczność dokonania zmian decyzji administracyjnych 

2) zmiany zasad finansowania Umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia 

zakresu zadania objętego przedmiotem Umowy, który nie był możliwy do 

określenia w dniu jej zawarcia, o zakres tych zmian. Zmiana Umowy 

dopuszczalna jest jedynie w sytuacji, gdy przedmiot Umowy ulegający zmianie 

wywołany jest okolicznościami (lub skalą tych okoliczności), których nie można 

było przewidzieć pomimo dochowania przez Zamawiającego należytej 

staranności w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  

3) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy w innym niż 

pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy - w takim 

przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie 

rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach, a zmiana Umowy 

odzwierciedlać będzie zakres zmian 

3. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, 

eksplozję, epidemie, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, 

niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji 

publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie 

z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im 

zapobiec 

4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą 

się na nią 
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5. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ust. 1 pkt. 3, 4 i ust. 2-6 ustawy 

PZP 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy 

nowym Wykonawcą w sytuacji gdy odstąpiono od Umowy lub rozwiązano Umowę 

w całości lub części z dotychczasowym Wykonawcą poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia przez Zamawiającego albo dotychczasowego Wykonawcę albo gdy 

dotychczasowy Wykonawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i 

zmarł w trakcie realizacji Umowy, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, a istotne 

warunki realizacji Umowy nie ulegają zmianie 

 
§15 Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie i obowiązuje od dnia podpisania przez Strony 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie zapisy specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w 

szczególności Prawa budowlanego, PZP i Kodeksu Cywilnego i przepisów 

wykonawczych 

3. Wszelkie spory na tle wykonywania Umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla 

siedziby Zamawiającego 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego 

5. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Karta gwarancyjna 

2) klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

3) polecenie przekazu 

4) oferta Wykonawcy 

 

 

 

………………………………….    ………………………………….. 
Wykonawca       Zamawiający 
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Zadanie inwestycyjne  

926/92605/6050 Fundusz sołecki  – Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych 

Biskupicach  

Zaangażowanie finansowe rok 2021 – …………………. zł 

Prowadząca Wioleta Nowak 
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Załącznik nr 1 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA 

Przedmiot gwarancji: 

„Modernizacja placu zabaw w Starych Biskupicach ” 

Data odbioru końcowego robót – …………………   roku. 

 

I. Warunki gwarancji: 

Zgodnie z § 11 ust. 1 umowy nr WID.7013.7.2021.WN.1 z dnia …………………………..roku, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji jakości na wszystkie wykonane prace, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu Umowy. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, jeżeli 

wykonane roboty mają wady zmniejszające ich funkcjonalność, wartość lub użyteczność albo 

zostały wykonane niezgodnie z Umową. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek powstałych w okresie gwarancji. 

3. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, może on żądać od Wykonawcy 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, 

chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.  

4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad jeżeli 

Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w niniejszej Karcie 

Gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do 

naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające 

z gwarancji lub rękojmi. 

5. W przypadku nie usunięcia wady w ramach gwarancji przez Wykonawcę Zamawiający może 

żądać powierzenia wykonania usunięcia wady osobie trzeciej bez konieczności uzyskania zgody 

Sądu w tym zakresie. Wykonawca w takiej sytuacji jest obowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wskazanej przez Zamawiającego odpowiadającej wysokości 

wynagrodzenia osoby trzeciej celem pokrycia przez Zamawiającego „z góry” kosztów 

wynikłych z wykonania zastępczego. Koszty poniesione przez Zamawiającego mogą zostać 

także potrącone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na roszczenia z tytułu gwarancji 

należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania 

zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, 

do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki. 

7. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementów i urządzeń zastąpionych lub naprawionych 

biegnie na nowo od daty, kiedy nastąpiła wymiana lub naprawa. 

8. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki 

na skutek działania siły wyższej. 

9. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest 

Zamawiający. Zgłoszenie takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy. 
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10. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 

przedmiotu Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

11. Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce. 

12. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający w formie pisemnej.  

II. Zobowiązania gwarancyjne: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek części robót każdej usterki 

lub wady, jakie mogą pojawić się lub powstać podczas okresu gwarancji, i które powstały w 

szczególności wyniku:  

a) Użycia wadliwych urządzeń lub materiałów, lub nieprawidłowego wykonawstwa. 

b) Jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robót.  

c) Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiającego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek powstałych w 

trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym lub w innym 

terminie uzgodnionym przez Strony. 

3. W przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 

2 dni roboczych od daty powiadomienia.  

4. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku 

zaistnienia niezależnych od Wykonawcy przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie 

prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

5. Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie 

później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad 

przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

6. Jeżeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunięcia wady w terminie podanym w 

powiadomieniu, Zamawiający może samodzielnie wykonać roboty lub zlecić ich wykonanie 

innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione 

przez Zamawiającego mogą zostać potrącone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na 

roszczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli usterka lub wada jest taka, że Zamawiający w istotny sposób jest pozbawiony 

możliwości korzystania z całości lub części obiektu wraz z wyposażeniem, to Zamawiający, 

bez naruszenia prawa Zamawiającego do innego zadośćuczynienia (kary umowne i 

odszkodowanie uzupełniające), jest uprawniony do żądania ponownego wykonania przez 

Wykonawcę odpowiedniej części obiektu lub wymiany wadliwych urządzeń i wyposażenia, 

celem doprowadzenia do stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  

8. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub 

został on nawiązany, ale Wykonawca nie może przedsięwziąć wymaganych działań, 

Zamawiający może zlecić usunięcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiający 

winien, tak szybko jak jest to możliwe, poinformować Wykonawcę o podjętych działaniach.  
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9. Niezależnie od powyższych działań Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się 

będą w odstępach do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przez cały okres gwarancji oraz 

na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.  

10. O dacie przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni 

roboczych przed planowanym terminem przeglądu. Każdy przegląd gwarancyjny polegać 

będzie na oględzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych oględzin spisane będą 

protokoły z wyszczególnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usunięcia 

uzgodnione z Wykonawcą.  

11. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych odbywać się 

będzie na zasadach określonych wyżej. 

12. Powyższe ustalenia dotyczą też podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa zgodnie z § 9 

zawartej umowy.  

STRONY UMOWY 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice z siedzibą w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 

Słubice 

- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Słubice jest pani Monika Matela, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją 

przez Panią/Pana niniejszej Umowy 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO, 

• posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników) 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
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Załącznik nr 3 do umowy  
 
 
 

Zamawiający – Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice 
 
 

PRZEKAZ 
 

Ja niżej podpisany ……………………………….., uprawniony do reprezentowania                            

Wykonawcy - ………………………………………, na podstawie art. 9211 ustawy - 

Kodeks cywilny oraz zgodnie z umową nr ……... zawartą w dniu ……………. r. w 

……..……….., pomiędzy ……………………………….. - Zamawiającym, a 

Wykonawcą, oświadczam, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy - ………………………….., kwoty 

…………………………………… zł (słownie: ………………………………….. złotych) 

stanowiącej wymagalne wynagrodzenie przysługujące Podwykonawcy, za wykonane 

usługi ………………………………………………….., 

zgodnie z umową nr …….... zawartą w dniu ……………. r. w ……….…….., pomiędzy 

……………………………….. - Wykonawcą a Podwykonawcą. 

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy kwoty ……………….……… złotych, o której mowa w niniejszym 

przekazie, zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o 

zapłatę tej kwoty 

 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
data i podpis własnoręczny 

 

 

 

 

 


