Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

WZÓR UMOWY
UUG/........../2019

zwana dalej „Umową”
zawarta dnia .............................. 2019 roku pomiędzy:
Gminą Celestynów z siedzibą ul. Regucka3, 05-430 Celestynów,
NIP 532 – 105 – 76 – 50; REGON: 013268965 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów – Agnieszki Kurek
zwaną dalej Zamawiającym
a:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
___________________________ -__________________________,
___________________________ -__________________________,
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE
DRÓG GMINNYCH”
Część 1 postępowania:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia, skropienia i uzupełnienia ubytków w
nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11S *
Część 2 postępowania:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa
łamanego dolomitowego, fr. 0,4-32 mm *
Część 3 postępowania:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie równania równiarką samojezdną dróg gruntowych
pozostających w zarządzie Gminy Celestynów *
Część 4 postępowania:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania i uwałowania kruszywa
betonowego fr. 32-63 mm *
Część 5 postępowania:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie, transportu i wbudowania i uwałowania destruktu masy
mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego *
na wybór Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i opisanymi
w SIWZ.
1.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana
jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ;
2.
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada zdolność do zawarcia umowy;
2) umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie;
3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania,
których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
3.
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawa prawidłowo utworzonym,
istniejącym i działającym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a także, iż w odniesieniu do
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Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego,
układowego lub naprawczego.
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego
wykonania Przedmiotu umowy oraz środki konieczne do wykonania Przedmiotu umowy, a jego
sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, przedmiotem robót i
miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
§1
PRZEDMIOT UMOWY - CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA
Przedmiotem umowy jest wycięcie, oczyszczenie, skropienie i uzupełnienie ubytków w
nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralno-bitumicznej AC 11 S – szacunkowa
powierzchnia uzupełnienia ubytków: 120 m2
Przedmiot umowy obejmuje:
dostarczenie i wbudowanie materiałów w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych,
zakup, dostawę, rozładunek, wbudowanie kruszywa, równanie wraz z uwałowaniem dróg
nieutwardzonych, oraz transport i wbudowanie wraz z uwałowaniem destruktu masy mineralno –
bitumicznej.
Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora
zamawiającego w zleceniu częściowym.
Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni
licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora
zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin
wykonania zlecenia.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie
oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych
odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora
zamawiającego.
Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY - CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA
Przedmiotem umowy jest dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego
dolomitowego fr. 0,4-32 mm. Szacunkowa ilość kruszywa: 1500 ton.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych,
2) zakup, dostawę, rozładunek, wbudowanie kruszywa wraz z uwałowaniem dróg.
Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora
zamawiającego w zleceniu częściowym.
Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni
licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora
zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin
wykonania zlecenia.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
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W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu
drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń
ostrzegawczych i zabezpieczających.
Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych
odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora
zamawiającego.
Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY - CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA
1.

Przedmiotem umowy jest równanie równiarką samojezdną i uwałowanie dróg nieutwardzonych
nawierzchnią asfaltową pozostających w zarządzie Gminy Celestynów.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych,
2) równanie wraz z uwałowaniem dróg nieutwardzonych.
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora
zamawiającego w zleceniu częściowym.
4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni
licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora
zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin
wykonania zlecenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
6. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania,
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.
7. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych
odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora
zamawiającego.
8. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY - CZĘŚĆ IV POSTĘPOWANIA
Przedmiotem umowy jest dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa betonowego fr. 32-63
mm- szacunkowa ilość kruszywa: 1200 ton.
Przedmiot umowy obejmuje:
dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych,
zakup, dostawę, rozładunek, wbudowanie kruszywa wraz z uwałowaniem.
Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni
licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora
zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin
wykonania zlecenia.
Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora
zamawiającego w zleceniu częściowym.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
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W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu
drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń
ostrzegawczych i zabezpieczających.
Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych
odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora
zamawiającego.
Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY - CZĘŚĆ V POSTĘPOWANIA
Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport, wbudowanie i uwałowanie destruktu masy
bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego. Destrukt będzie składowany przez Zamawiającego
na terenie gminy Celestynów.
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie i wbudowanie materiałów, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych,
2) transport, wbudowanie destruktu masy mineralno - bitumicznej wraz z uwałowaniem.
Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora
zamawiającego w zleceniu częściowym.
Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni
licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora
zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin
wykonania zlecenia.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu
drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń
ostrzegawczych i zabezpieczających.
Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa oraz jakość wykonanych robót budowlanych
odbywać się będzie podczas odbioru wykonanych robót budowlanych przez koordynatora
zamawiającego.
Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności sprzęt i obsługę przez cały okres trwania umowy.

§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) Ponoszenie odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności i operacji w miejscu wykonywania robót i prawidłowe wykonanie wszystkich prac
związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowiązującymi przepisami.
2) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie
z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
3) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury
technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić
Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić
pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy
również powiadomić koordynatora Zamawiającego.
4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
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w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia.
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§3
KOORDYNATORZY
Zamawiający ustanawia koordynatora nad realizacją przedmiotu umowy w osobie
…....................................
tel. …………….…............................... e-mail
Wykonawca ustanawia koordynatora nad realizacją umowy w osobie …......................................
tel. …............................................. e-mail …............................

§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji przedmiotu umowy: od podpisania umowy do 21 grudnia 2019 r.
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§5
ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie na podstawie częściowych protokołów odbioru –
Załącznik nr 1 do umowy.
Potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy dokonywać będzie każdorazowo, w raportach
częściowych koordynator Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie odbiór częściowy - po zakończeniu
realizacji zlecenia częściowego, o którym mowa w § 1 ust. 4.
W przypadku kiedy stwierdzono w trakcie odbioru częściowego przedmiotu umowy wady lub usterki,
Wykonawca zobowiązany jest je natychmiastowo usunąć w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Poprawione roboty budowlane podlegają ponownemu odbiorowi. Jeżeli
Wykonawca nie poprawi należycie wad i usterek Zamawiający może usunąć wady i usterki na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest usuwać usterki i wady na bieżąco, zgodnie z terminami wskazanymi
przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu usterek i wad
stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru.
§6
UMOWY Z PODWYKONAWCAMI
Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego,
na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 z późn.zm.) w tym również stosownie do ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy, po
udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla podwykonawców (lub dalszym
podwykonawcom).
Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, (której przedmiotem są roboty budowlane) jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (w tym także projektu
jej zmiany), a następnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
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Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie, maksymalnie, 14 dniowym (od otrzymania) zgłosi zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.
Niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 6, uważa się za akceptację projektu
umowy przez zamawiającego.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację
projektu umowę Zamawiającego.
Wykonawca, zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), której przedmiotem są roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
20.000 zł.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 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 w terminie 30 dni.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, 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.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
§7
WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy wykonawcą a
podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
Wykonawca obowiązany jest informować zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty
przedstawi zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną
podwykonawcom.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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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.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na
każde żądanie zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§8
WYNAGRODZENIE
1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej ustala się stawkę rozliczeniową w
wysokości ………..... zł netto ….% VAT,
…................ zł brutto za tona/m²/mb*
(słownie:………………………………..) za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie iloczynem ceny
jednostkowej wymienionej w ust. 1 i rzeczywistej ilości wykonanych robót budowlanych.
3. Wartość umowy w nie może przekroczyć .................... zł brutto (słownie: ......).
4. Cena jednostkowa wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie wykonanie wszystkich czynności związanych
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy oraz koszty zakupów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia.
5. Stawki wymienione w ust. 1 nie będą podlegały waloryzacji przez okres wykonywania przedmiotu
umowy.
6. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy rozliczane będą zgodnie ze zleceniami
częściowymi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i złożonej do siedziby
Zamawiającego.
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez koordynatora Zamawiającego
bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót budowlach.
8. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury zamawiającemu.
9. Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne - Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430
Celestynów, NIP 532-105-76-50, Odbiorca faktury: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05430 Celestynów.
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
11. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Zgoda w każdym przypadku winna
być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§9
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy.
Termin gwarancji i rękojmi za wady ……………… lat (wartość zostanie uzupełniona na podstawie
oferty Wykonawcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru częściowego bez usterek i wad.
Rękojmia za wady na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy,
obowiązuje na okres równy okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1. Bieg okresów gwarancji i
rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru częściowego robót.
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Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady w każdym czasie trwania w terminie 1
miesiąca od daty jej wykrycia.
Zamawiający może wykonać uprawnienia gwarancji i rękojmi za wady po wygaśnięciu tych
uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu wad lub usterek przed ich wygaśnięciem.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli zgłoszona
wada ma charakter ogólny, Wykonawca w ramach zgłoszonej wady jest zobowiązany do dokonania
całościowego przeglądu wykonanych robót budowlanych.
Jeżeli podczas wykonywania przeglądu zostaną stwierdzone kolejne wady, Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.
W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego bądź ustalonym
z Wykonawcą terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie
wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady
zostanie przez Wykonawcę przedłużony o okres od zgłoszenia do odbioru usuniętej wady.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania
należytego wykonania umowy.
§ 10
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 108) osób wykonujących roboty budowlane i ziemne związane z bieżącym utrzymaniem dróg
w ramach niniejszego zamówienia z warunkami określonymi w umowie.
Powyższe nie dotyczy osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia
w okresach o nasilonej ilości prac – nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty lub usługi na rzecz Wykonawcy.
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
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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 powyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: 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, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
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których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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 w wysokości określonej w § 11 ust. 1
pkt 11. 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.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 11
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku nierozpoczęcia wykonywania realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 i
braku reakcji na złożone pisemne wezwanie zamawiającego do ich rozpoczęcia w terminie 7 dni w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8
ust. 2 umowy;
3) w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji umowy, jeżeli przerwa trwa dłużej
niż 10 dni - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy;
4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec zamawiającego – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za każde nienależyte wykonywanie
przedmiotu umowy;
5) w przypadku opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
6) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia dokonania
zapłaty;
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 8 ust. 2 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia umowy;
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za każdy
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przypadek nieprzedłożenia umowy;
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy;
11) nieprzedłożenie przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dowodów w terminie
wyznaczonym o których mowa w § 10 ust. 4 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego.
Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być
dochodzone łącznie.
§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni roboczych liczonych od każdego z
wymienionych przypadków:
1)
Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 3 dni od dnia
wezwania do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych lub nie reaguje na złożone na
piśmie wezwanie zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych;
2)
Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót budowlanych i przerwa trwa
dłużej niż 3 dni;
3)
Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne, a zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu
wykonania Umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin.
W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
uzasadnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz przejmie następujące obowiązki
szczegółowe:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, która
spowodowała odstąpienie od umowy;
2) wezwie zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie
odpowiada.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
zamawiający przeprowadzi odbiór robót i za odebrane bez uwag roboty zapłaci należne
wynagrodzenie.
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę jakiemukolwiek z terminów zawartych w
harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy, Zamawiający może w trybie natychmiastowym
odstąpić od umowy z winy wykonawcy, w terminie 60 dni roboczych liczonych od dnia następnego
po terminie określonym w harmonogramie.
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§ 13
ZAKRES ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie
wynikającym z tych zmian);
2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z:
a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) zmiany technologii wykonania umowy;
c) działaniem siły wyższej,
d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
e) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub podobnych,
3) realizacją dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50 %
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron,
innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie stanowią zmiany umowy i będą dokonywane w
formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod
rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie z 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia drugiej Strony o zmianie,
za skuteczne uznaje się czynności dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych danych.
Wystąpienia konieczności zmiany osób (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy
pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.
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§ 14
ZAMÓWIENIA PODOBNE
Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie
zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie
stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości
zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności usługi polegające na:
I część postępowania: Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia,
skropienia i uzupełnienia ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy mineralnobitumicznej AC 11S*
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II część postępowania: Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie dostarczenia, wbudowania
i uwałowania kruszywa łamanego dolomitowego, fr. 0,4-32 mm*
III część postępowania: Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie równania równiarką
samojezdną dróg gruntowych pozostających w zarządzie Gminy Celestynów *
IV część postępowania: Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie dostarczenia,
wbudowania i uwałowania kruszywa betonowego fr. 32-63 mm*
V część postępowania: Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie, transportu i wbudowania
i uwałowania destruktu masy mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego*
Zamówienia, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej
umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec termin wykonania, długość
gwarancji i rękojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z
Wykonawcą zamówienia podstawowego .
Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji
niniejszego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.
Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia
podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.
§ 15
WYPOWIEDZENIE UMOWY
W razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu określonego w §4 o więcej niż 30 dni;
2) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zmieni sposobu wykonywania
przedmiotu umowy, gdy roboty wykonywane są wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową;
3) Wykonawca podejmie czynności zmierzające do likwidacji działalności;
4) Jeżeli pomimo braku zgody Zamawiającego na wykonanie części robót przez podwykonawcę,
Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania taką część robót;
5) Jeśli nastąpi jakiekolwiek niewywiązanie się Wykonawcy z innych istotnych postanowień umowy,
niezależnie od innych uprawnień wynikających z umowy lub przepisów prawa, Zamawiający jest
uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawca pozostaje
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych, co do których podstawa naliczenia
wystąpiła w § 11, jak również odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
Zamawiający ma prawo powierzenia dokończenia przedmiotu Umowy innemu podmiotowi –
wykonanie zastępcze. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy, które przypadałaby na zakres przedmiotu
Umowy niewykonany przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo na wezwanie Zamawiającego
pokryje wynikające z tego tytułu szkody dla Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonania
zastępczego. W przypadku gdy zgodnie z umową Wykonawca nie otrzymał jeszcze zapłaty, wyraża
on zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego.
Wypowiedzenie umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych.
§ 16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych w
celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy.
Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (L 119/1).
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do
przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

1.
2.
3.

stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i
zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których
mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i powierzonych
przez Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności
zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne
imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust. 1 Rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 2.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na
skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.
Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową.
W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną
wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych
osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby
i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i
sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, przy
przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń
kontrolujących.
Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni
wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2.
Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane i przekaże je
do Zamawiającego.
§ 17
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

...................................................
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WYKONAWCA

………………………………………………….

Załącznik nr 1 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH
Spisany w dniu ………..…………..………. 2019 r. na podstawie umowy nr UUG/…………./2019

1. Zamawiający: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
2. Opis zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prace wykonano w okresie od dnia …………………………………….do dnia …………………………………., ilość m2* ton*,
mb* ……………………………………. wartość………………………zł
4.Rroboty rozpoczęto: dnia ………………………………….. 2019 r. zakończono: dnia …………………………….. 2019 r.
5. Komisja w składzie:

Zamawiający:
1.

…………………………………………………

2.

…………………………………………………

3.

…………………………………………………

Wykonawca:
1 ……………………………………………..

Komisja w składzie jw. po dokonaniu oględzin wykonanych prac stwierdza, że prace wykonane zostały
zgodnie z zamówieniem, bez usterek.

6. Uwagi Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………………………………….

PODPISY KOMISJI
Zamawiający:
1. ...................................................
2. ...................................................
3……………………………………………………
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Wykonawca:
1. ...................................................

