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   Załącznik nr 3  
               

 

 

UMOWA Nr …….. 
 

zawarta w dniu ……………………………2019 roku  w Bobowej, pomiędzy: 

 

Gminą Bobowa z siedzibą  38-350 Bobowa ul. Rynek 21, NIP: 738-212-99-65  

reprezentowaną  przez: 

Wacława Ligęzę – Burmistrza Bobowej 

przy kontrasygnacie 

Danuty Żarnowskiej – Skarbnika Gminy Bobowa 

- zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”,  

 

a 

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

……………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………. REGON : ……………………… 

działającym na podst. wpisu do CEIDG prowadzonej przez......... / wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego o nr …............................. reprezentowanym przez  

..................................................................................... *(niepotrzebne skreślić) 

- zwaną/ym dalej „Wykonawcą ”,  

 

Na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych       

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi  zmianami) - Ustawy nie stosuje się do zamówień 

i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  30 000 

euro. Zamawiający  i   Wykonawca  zawierają  umowę  następującej   treści : 

 

§ 1. 

1. Zamawiający  zleca a  Wykonawca  przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia  funkcji   

inspektora nadzoru  inwestorskiego  nad  następującym   zadaniem   inwestycyjnym: 

„Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie "Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich" typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne". 

2. Strony  ustalają, że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy pełny zakres czynności 

określonych we właściwych przepisach, w tym  w szczególności w Ustawie Prawo 

Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t. j.) w tym między innymi: 

1) Nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z zakresem umowy dotyczącej 

wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji 

i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych. 



 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Strona 2 z 10 

 

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

3) Pełna znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także przez Wykonawcę 

z Podwykonawcą (o ile taka będzie zawarta). 

4) W ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji 

o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku 

stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

5) Obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 

6) Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających 

techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji. 

7) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący 

nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

8) Kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu Prawa 

budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów 

budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe 

sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę gwarancji producentów, instrukcji 

obsługi i konserwacji, aprobat technicznych i certyfikatów na materiały i urządzenia 

wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem.  

9) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót 

i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nie 

usunięcia tych wad. 

10) Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach 

pozwalających na  terminowe wykonanie robót budowlanych. 

11) Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych.  

12) Udział w odbiorze końcowym (w tym: sprawdzenie kompletności dokumentacji 

powykonawczej: min. certyfikaty, badania, zgodność map poinwentaryzacyjnych 

z dokumentacją techniczną), Inspektor Nadzoru powinien również złożyć pisemne 

oświadczenie o kompletności dokumentacji związanej z zakończonym odbiorem 

robót. 

13) Przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz dokonanie odbioru robót. 

14) Potwierdzenie rzeczowo-finansowe wykonanych prac. 

15) Weryfikacja, analiza i wstępna akceptacja do zapłaty faktury wystawionej przez 

Wykonawcę  robót budowlanych. 

16) Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 
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17) Rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez 

wykonawcę robót budowlanych zakresu robót dodatkowych lub zamiennych. 

18) Sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach 

oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 

i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

19) Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy oraz rozliczenie 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

20) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

21) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonanych 

w związku z realizowaną inwestycją. 

22) Przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych 

z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązanie wszelkich innych problemów 

pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

23) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją zadania. 

24) Zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w okresie faktycznego 

wykonywania robót budowlanych oraz każdorazowo w przypadku odbioru robót 

ulegających zakryciu (wykonawca robót budowlanych poinformuje o niniejszych 

odbiorach z 3 dniowym wyprzedzeniem) i w razie konieczności na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

25) Liczba pobytów Wykonawcy w miejscu prowadzanie prac musi zapewnić prawidłowy 

nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb.  

26)  Pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem 

oraz wykonawcą robót budowlanych w zakresie przewidzianym projektem. 

27) Systematycznie monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu 

zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz 

zatwierdzonymi harmonogramami. 

28) Odpowiedzialność za nadzór nad realizacją całego Projektu. 

29) Kontrola terminowości wykonywania robót. 

30) Egzekwowanie i nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich 

usunięcia. 

31) Obsługa w okresie gwarancyjnym: w szczególności udział w przeglądach 

gwarancyjnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego sprawności obiektu 

budowlanego (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

32) Udział w odbiorze pogwarancyjnym, który odbędzie się w ostatnim miesiącu okresu 

gwarancyjnego. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne 

usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

33) Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego;   

2.Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności 

w zakresie realizacji przedmiotowej umowy, nie wymienione w umowie, które zostaną 

uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.  
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3. Wykonawca oświadcza,  że  zobowiązuje się współdziałać  z Wykonawcą  inwestycji,  tak 

aby do dnia 30 września 2019 roku Zamawiający mógł dokonać odbioru robót budowlanych. 

 

 

§ 2. 
1.Wykonawca  -  Inspektor  Nadzoru   Inwestorskiego,  jest  w   granicach   posiadanego 

umocowania  niniejszą  umową  przedstawicielem  Zamawiającego  na  budowie  w  ramach 

umowy zawartej z Wykonawcą  robót budowlanych realizujących  inwestycję  wymienioną 

w § 1  ust.1 niniejszej  umowy. 

2.Jeżeli  w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność zlecenia wykonania 

robót dodatkowych nie przewidzianych  w  umowie z Wykonawcą  robót  budowlanych, 

Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, zawiadomić 

o tym pisemnie lub drogą elektroniczną Zamawiającego celem podjęcia decyzji co  do ich 

ewentualnego zlecenia. 

3.Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do zlecenia 

Wykonawcy robót budowlanych jakichkolwiek  robót dodatkowych. 

4.  Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy 

robót budowlanych poleceń wykonywania robót powodujących skutki finansowe. 

                                                       

§ 3. 
1.Termin  realizacji umowy  ustala się do  dnia wpłynięcia do siedziby Urzędu Miejskiego 

w Bobowej prawidłowo wystawionej  faktury za wykonanie zadania wymienionego 

w §1 ust. 1 niniejszej  umowy, której  podstawą wystawienia są odebrane  prace  budowlane  

przez Komisję odbioru  robót i zatwierdzone przez Burmistrza Bobowej oraz wstępna 

akceptacja inspektora nadzoru do zapłaty faktury wystawionej przez wykonawcę  robót 

budowlanych. 
2.W przypadku zmiany terminu odbioru końcowego robót budowlanych, przedłuża się termin 

pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu odbioru końcowego oraz w okresie udzielonej przez 

wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi. Zmiany tych terminów nie wymagają aneksu 

do umowy. 

3. Termin wykonania prac budowlanych dotyczących zadania wymienionego  w §1 ust. 1  został 

określony do dnia 16 września 2019 roku. Wykonawca w/w robót budowlanych winien 

wystawić i doręczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia odbioru, o jakim mowa w ustępie 1. 
 

                                                                       § 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone 

wg następującego wzoru: 

 

Ilość godzin świadczonego zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 x stawka brutto za 1 godzinę 

świadczenia zlecenia określona jak poniżej: 

 

stawka netto za 1 godzinę, która nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, i wynosi: ……………………..……………………………………zł 

podatek VAT wg stawki … % w kwocie: ……………………………………………….…zł  

co daje stawkę brutto za 1 godzinę : …………...……….……………………………….…zł 
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słownie: ………………………………………………………….…………………………….. 

2. Ustala się, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 z tytułu niniejszej umowy nie może 

przekroczyć łącznie kwoty ………….. zł brutto, którą Zamawiający  może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Stawka określona w ust. 1 jest  niezmienna i  nie będzie  podlegać  negocjacji  w trakcie  

realizacji zadania określonego  niniejsza umową. 

4. Wynagrodzenie ustalone w sposób określony w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty 

związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym obsługę okresu 

gwarancyjnego i udział w odbiorze pogwarancyjnym. 

5. Wykonawca oświadcza, że (………..) płatnikiem podatku VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Dane Zamawiającego do faktury: 

Nabywca: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21 38-350 Bobowa, NIP: 7382129965, 

REGON: 491892050. 

Odbiorca: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21 38-350 Bobowa. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przelane na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Gmina Bobowa przy dokonywaniu płatności za otrzymaną fakturę z wykazaną kwotą 

podatku VAT stosuje mechanizm podzielonej płatności (split paymet). 

 

 

* w przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia w ramach prowadzonej działalności 

pracowników lub zleceniobiorców w stosunku do których wypełnia  przepisy ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w § 4 dopisuje się ust. 9-13 

o następującej treści: 

 

9. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie zestawienia ilości przepracowanych 

godzin zlecenia oraz w oparciu o prawidłowo wystawioną  fakturę. Wykonawca wystawi 

i doręczy Zamawiającemu fakturę (wraz z zestawieniem ilości przepracowanych godzin) 

w ciągu 7 dni od wstępnej akceptacji do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę  

robót budowlanych. 

10. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, 

o którym mowa w ust. 9 w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia do siedziby jednostki 

prawidłowo wystawionej faktury.  

11. W zestawieniu ilości przepracowanych godzin wymienionym w ust. 9 niniejszego 

paragrafu wskazana jest ilość godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez 

Wykonawcę. Zestawienie jest uzupełniane na bieżąco przez Wykonawcę. 

12. Dane zawarte w zestawieniu ilości przepracowanych godzin akceptowane są przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną i podlegają kontroli. W razie 

wątpliwości odnoszących się do informacji w nim wykazanych, Zamawiający 

niezwłocznie skontaktuje się z Wykonawcą w celu ich wyjaśnienia. 
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* w przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnia w ramach prowadzonej działalności 

pracowników lub zleceniobiorców w stosunku do których wypełnia  przepisy ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w § 4 dopisuje się ust. 9-15 

o następującej treści:  

 

9. Rozliczenie wynagrodzenia będzie się odbywało w trybie miesięcznym na podstawie ilości 

przepracowanych godzin (po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z zestawieniem ilości przepracowanych godzin, które Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca. W takim 

przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z tej faktury w terminie 14 dni od 

dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego). 

10. Zestawienie ilości przepracowanych godzin wymienione w ust. 9 i 13  niniejszego 

paragrafu, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w nim ilość godzin  

i minut przepracowanych każdego dnia przez Wykonawcę. Zestawienie jest uzupełniane na 

bieżąco przez Wykonawcę. 

11. Dane zawarte w zestawieniu ilości przepracowanych godzin akceptowane są przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości 

odnoszących się do informacji w nim wykazanych, Zamawiający niezwłocznie skontaktuje 

się z Wykonawcą w celu ich wyjaśnienia. 

12. W miesiącach, w których zlecenie nie było wykonywane, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia do siedziby Zamawiającego zestawienia, z którego wynika, że ilość 

przepracowanych godzin w tym m-cu wynosi 0, w terminie do 5 dni od zakończenia tego 

m-ca. 

13. Ostatnia faktura będzie wystawiona po odebraniu  prac  budowlanych  przez Komisję 

odbioru  robót i zatwierdzeniu przez Burmistrza Bobowej oraz po wstępnej akceptacji 

inspektora nadzoru do zapłaty faktury wystawionej przez wykonawcę  robót budowlanych. 

Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu ostatnią fakturę wraz  zestawieniem 

przepracowanych godzin zlecenia w ciągu 7 dni od wstępnej akceptacji do zapłaty faktury 

wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktura ta powinna obejmować kwotę 

wynagrodzenia za ilość przepracowanych godzin w ostatnim miesiącu, wyliczonego 

wg stawki określonej z ust. 1.  

14. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, 

o którym mowa w ust. 13 w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia do siedziby jednostki 

prawidłowo wystawionej faktury.  

 

 

§ 5. 
1. Na podstawie niniejszej  umowy nie dopuszcza  się zwiększenia  zakresu rzeczowego lub 

ilościowego zamówienia. 

2. Wykonawca  oświadcza, że zapoznał się  z zakresem zamówienia  i nie wnosi żadnych 

uwag do przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca wyznacza ze swojej strony do pełnienia nadzoru inwestorskiego – inspektora 

nadzoru inwestorskiego osobę/y: 

- ……………………….posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im 
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ważnymi uprawnieniami  budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów.  

- ………………………………posiadająca uprawnienia budowlane do  kierowania  robotami 

w  specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez 

ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami  budowlanymi, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   

  -………………………………..posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  lub odpowiadającymi im ważnymi 

uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.   

4. Wykonawca   oświadcza,  że osoba/y sprawująca funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego tj.:  ………………………. posiada stosowną wiedzę, doświadczenie 

i uprawnienia budowlane …………………….. z  dnia …………………  niezbędne do 

realizacji przedmiotowej umowy oraz że zawodowo  trudni  się wykonywaniem tego typu 

działalności.                                                                    

5. Zamawiający ma prawo żądać zmian inspektora nadzoru o ile będzie to związane 

z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych żądań  będzie stanowiło podstawę do 

rozwiązania umowy, jako zawinione przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca może dokonać zmiany inspektora nadzoru wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego i zmiana taka będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy. 

7. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest pracownik Urzędu Miejskiego  

w Bobowej : Grzegorz Janota Nr tel. (18) 35-14-300 wew. 36, e-mail: 

budownictwo@bobowa.pl - kontakt w godzinach pracy urzędu. 

8.Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 

własne działanie, uchybienie lub zaniechanie. 

9. W przypadku zmiany na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego nowa osoba 

wyznaczona do pełnienia obowiązków musi spełniać wymagania określone w Warunkach 

Zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

 

                                                                         § 6. 
1.Wszelkie zmiany  postanowień niniejszej   umowy  wymagają formy pisemnej  w postaci 

aneksu  pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca   nie może  bez pisemnej zgody  Zamawiającego  przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej  umowy na osoby  trzecie. 

 

 

§ 7. 
1. Uprawnienia  Zamawiającego  z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy 

wygasają w stosunku do  Wykonawcy  wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności  Wykonawcy   

robót  z  tytułu rękojmi  i gwarancji za wady robót. 

mailto:budownictwo@bobowa.pl
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

§ 8. 
Strony ustalają następujące kary umowne:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia wartości umownej brutto, o której mowa w §4 ust.2. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% 

wynagrodzenia wartości umownej brutto, o której mowa w §4 ust.2. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy  przewyższającego wartość kar umownych na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca  oświadcza, że wyraża  zgodę  na potrącenie przysługujących Zamawiającemu 

kar umownych z  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy. 

5.Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 9.  
1. Stronom przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu, gdy Wykonawca: 

a) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni, 

b) wykonuje przedmiot umowy wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z zakresem jego 

czynności. 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli wystąpią przyczyny formalno – prawne 

uniemożliwiające wykonanie umowy. 

3) Wykonawcy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru robót. 

2. 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni  od dnia 

wystąpienia przyczyny odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do sporządzenia protokołu                

z inwentaryzacji wykonanych usług wg daty odstąpienia od umowy. 

 

§ 10. 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w niżej wymienionych okolicznościach.  

2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności. 
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3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć: 

1) zmiany terminu wykonania umowy, 

2) zmiany na stanowisku inspektora nadzoru, 

3) zmiany umowy w przypadku zaleceń/wskazań/wymogów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego jako instytucji przyznającej dofinansowanie na realizację 

zadania inwestycyjnego. 

4) zmiany umowy w przypadku  wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie pisemnego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

6. Wniosek o którym mowa w ust. 5 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność 

zmiany umowy.  

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej 

wymienione okoliczności,  

1) zmiana obowiązujących przepisów, 

2) o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 

3) siła wyższa, 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli taka 

zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 11. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozwiązywane będą w pierwszej 

kolejności przez strony polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym do 

rozpoznania sporu będzie sąd  miejscowo i rzeczowo właściwy dla  Zamawiającego. 

 

 

 

§ 12. 
Umowę  sporządzono  w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla  Wykonawcy, 

a dwa dla  Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJACY                                                                                           WYKONAWCA 
  

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Klauzula RODO. 
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Zał. nr 2 do umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobowa, reprezentowana przez 

Burmistrza Bobowa z siedzibą ul. Rynek 21 38-350 Bobowa. 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ewlud@bobowa.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której 

dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia                         

o ochronie danych osobowych.    

mailto:ewlud@bobowa.pl

