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Załącznik nr 2 

 

PROJEKT UMOWY 
Nr IZW……………. 

 

Zawarta w dniu ……………… w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. 

Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje:  

Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a …………….: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… któremu 

udzielono zamówienia publicznego w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanym dalej 

„Wykonawcą”. 

 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: 

„Przebudowa DW 960 w odc. 010 km 2+796,50 – 2+826,50 w granicach istniejącego pasa 

drogowego w m. Bukowina Tatrzańska, polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych, 

przebudowie lewostronnego pobocza na chodnik i remoncie istniejących chodników”. 

 

§2 

1. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy DW 960 w odc. 010 km 2+796,50 – 2+826,50 

w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Bukowina Tatrzańska, polegająca na 

wykonaniu przejścia dla pieszych, przebudowie lewostronnego pobocza na chodnik i 

remoncie istniejących chodników, zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego nr 

IZW.271.2.27.2020.  

2. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z pełną dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy, 

jak również ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do realizacji zadania i nie wnosi w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń. 

3. Jeżeli dany zakres robót wymieniony jest przynajmniej raz w jednym z dokumentów  i 

opracowań będących załącznikiem zapytania ofertowego nr IZW.271.2.27.2020 lub wynika z 

technologii robót, zasad sztuki budowlanej, warunków technicznych, lub przepisów 

szczegółowych, a także jest niezbędny do wykonania, oznacza to że zakres ten jest objęty 

umową i musi zostać wykonany w ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej. 

4. Roboty stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane z materiałów i urządzeń własnych 

Wykonawcy,  oraz przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze 

wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

zgłoszenie wykonanych robót do odbioru. 

6. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż  

i ochrony przed kradzieżą. 

7. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie 

terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

8. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji 

ruchu, oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z wprowadzeniem oznakowania 

wynikającego z tego projektu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas 
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prowadzenia robót oraz pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych z tym związanych. 

11. Od dnia przekazania przez zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi wyłączna 

odpowiedzialność cywilno – prawną za szkody na osobach i mieniu w wyniku nienależytego 

wykonania niniejszej umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC na okres związany  

z wykonaniem przedmiotu umowy.     

13. Roboty będą prowadzone pod nadzorem wyznaczonego przez ZDW inspektora nadzoru w 

specjalności drogowej, którym jest …………………….  

14. Roboty będą prowadzone pod nadzorem wyznaczonego przez Zamawiającego inspektora 

nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych, którym jest …………………... 

 

§3 

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: ………………… r., a termin ich zakończenia na 

dzień: 30.10.2020 r. Zmiana terminu może nastąpić na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 

 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 

zgodnie z przedstawiona przez Wykonawcę ofertą z dnia ………………… w wysokości  

netto: ………………. zł plus 23% – owy podatek VAT w kwocie …………………. zł, co daje 

kwotę brutto w wysokości: …………………….. zł, (słownie: …………………………………….). 

2. Wykonawca oświadcza że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty będzie protokół komisyjnego odbioru 

robót podpisany przez oraz przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

4. Termin zapłaty faktur wynosi 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, potwierdzonych do zapłaty przez osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy. 

5. Przelew zostanie dokonany na rachunek z umowy zgłoszony do wykazu tzw. „Białej listy” 

pod rygorem odnowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do wykazu 

białej listy podatnika VAT. 

6. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym 

na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek 

wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy wykonawcy.  Zapłata na rachunek 

wskazany na „Białej liście”, będący rachunkiem rozliczeniowym wykonawcy skutkuje 

wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, oraz 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

 

§6 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.  

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy po ich  

zgłoszeniu lub ujawnieniu podczas przeglądów w okresie gwarancji. 

4. W przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich 

usunięcie na koszt wykonawcy. 
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§7 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§8 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§9 

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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska ,             

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego jest Pan Andrzej 

Skupień, kontakt: tel. 18 20 00 870, wew. 68, adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZW.271.2.27.2020, 

prowadzonym w trybie w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.); 

4. 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 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5. 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; 

6. 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;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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 **; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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.  

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
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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. 

 

*** Wyjaśnienie: 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. 

 

 §10 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 
 

 


