zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
UM O W A

NR

ZPiPF………………….

zawarta w dniu ……………………………… roku w Boniewie pomiędzy:
Gminą Boniewo NIP 8882902541 , REGON 910866809 reprezentowaną przez :
Pana Marka Klimkiewicza- Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Woźniak
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą
§1
Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w przetargu nieograniczonym o wartości
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019,poz.1843 z poźn. zm) na
roboty wymienione w § 2.
§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
Przebudowa drogi gminnej Wólka Paruszewska -Łąki Wielkie
Etapy realizacji zamówienia :
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Nawierzchnia jezdni
4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5. Roboty wykończeniowe ,
6. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej .
Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach ,
stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.
§3
Termin wykonania robót objętych umową: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi*/przy
podwykonawców:̽

udziale

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
̽ niepotrzebne skreślić
§5
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1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy lub zmian tej umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, może
zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane:
1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Wykonawca, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający, w terminie 10 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
6.Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8. Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 1,4 i 6 dotyczą również zmiany projektu umowy o
podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność oryginałem kopii zmiany umowy o
podwykonawstwo.

9. Termin na zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu, ustalony w ust.3 i 5 obowiązuje
Zamawiającego również w przypadku projektu zmiany umowy o podwykonawstwo i kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo
10. Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o
podwykonawstwo wraz ze zgodą wykonawcy na zwarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektu umowy.
§6
Do obowiązków Zamawiającego należy:




przekazanie placu( terenu) budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
dostarczenie dziennika budowy
odebranie przedmiotu umowy i zapłacenia wynagrodzenia umownego.
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§7
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a)

wykonanie robót budowlanych zgodnie z otrzymaną dokumentacją od Zamawiającego ,
wiedzą i sztuką budowlaną,

b)

przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego.

c) naprawa uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń,
d) zgłoszenie Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do
wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania ,potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
e) pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej z
obowiązków ciążących na Zamawiającym
f) zapewnienie specjalistycznego wykonania ,
g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
h) uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego stanu
i porządku, po zakończeniu robót,
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.
2. Wszystkie materiały i urządzenia będą posiadały odpowiednie wymagane świadectwa
jakości i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami technicznymi .
3. Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów jest objęta wynagrodzeniem za
przedmiot umowy określonym w § 9.
4. Na każde żądanie Zamawiającego ,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu w stosunku do wskazanych materiałów ,urządzeń i sprzętu certyfikat
na znak bezpieczeństwa , deklarację zdolności z polską Normą lub aprobatę techniczną.

§9
Wynagrodzenie w formie ryczałtu za przedmiot umowy ustala się w wysokości ……………….
PLN
brutto,
słownie:……………………..w
tym
podatek
VAT
…………%tj…………………PLN, wartość netto………………………….PLN , słownie
…………………………………………………………………………………….
§ 10
3

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu
umowy, na podstawie doręczonej Zamawiającemu faktury VAT wystawionej zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
§ 11
1. Zapłata faktury nastąpi, w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy jednak nie wcześniej niż sierpień 2020
rokuNr…………………………….. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych, warunkiem zapłaty całości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy , jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.
§ 12
1. Datą zapłaty jest dzień wydania dyspozycji bankowi Zamawiającego do dokonania przelewu.
2. W sytuacji nieterminowej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych
odsetek za czas opóźnienia.
§ 13
1. 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 który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszej umowy o roboty budowlane.
2. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 8 dni od dnia doręczenia informacji przez
Zamawiającego .

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala się na 30
dni, licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zasadności roszczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub od dnia upływu terminu na złożenie uwag określonego w ust.2
4.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
§14
W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo Wykonawca ma obowiązek zamieścić w
nich postanowienia dotyczące:
1/ obowiązku przedkładania Zamawiającemu przez dalszych podwykonawców projektu umowy
i projektu jej zmiany, kopii umowy i kopii jej zmiany wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo,
2/ terminów na zgłaszanie zastrzeżeń i sprzeciwu, o których mowa w §5,
4

3/ terminu zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni
od doręczenia rachunku lub faktury.
§ 15
1.Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonanego w całości ,
sporządzając protokół odbioru ,
2.Wykonawca ( kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót,
gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.
3.Zamawiający wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.
4.Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia , który musi
zawierać :
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez
kierownika budowy w tym :
a/ Oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z
dokumentacją , a przy zmianach potwierdzenie , że zmiany zostały zaakceptowane
przez autora projektu,
b/ Atesty , aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiały .
5. Po złożeniu przez Wykonawcę ( kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający
w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów .
6.Po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru , że otrzymany operat powykonawczy jest zgodny z
wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni powoła
Komisję Odbiorową , powiadomi o tym Wykonawcę i w ciągu 7 dni od terminu powołania
Komisji przystąpi do odbioru.
7.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową , że przedmiot odbioru nie jest należycie
przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni
roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, wyznaczy nowy termin dokonania odbioru,
a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez
Zamawiającego.

8.Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
oraz obowiązującymi przepisami, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powołaną do tego Komisję , zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki
stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 16
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1.Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :
a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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§ 17
1.Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a.za opóźnienie w zakończeniu robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w stosunku do
terminu określonego w § 3 umowy - w wysokości 1 % wartości umownej robót określonej w § 9(
przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień zwłoki,
b.za opóźnienie w usunięciu wad z przyczyn leżących po stronie wykonawcy stwierdzonych
podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi ,w wysokości 0,5 % wartości umownej robót
określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu
ustalonego na usunięcie wad,
c.za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 20 % wartości umownej określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku
VAT),
d.za odstąpienie Wykonawcy od umowy – 30 % wartości umownej określonej w § 9 ( przed
naliczeniem podatku VAT) .
e. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości 10% należnego im wynagrodzenia,
f.za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc
od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo,
g. za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł., za każdy nie
przedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
h.za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł., za każdą nie przedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,
i.za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10%
przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lubdalszemu
podwykonawcy.
j.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w par. 22 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 PLN
2.Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z należności Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie kar nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań.
3.Jeżeli kary umowne określone w ust.1 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4.Jeżeli w trakcie wykonywania prac objętych niniejszą umową Wykonawca spowoduje awarię
sieci wodociągowej lub inną szkodę i nie usunie szkody powodującej unieruchomienie sieci
wodociągowej w ciągu jednej doby, a innych wad w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o ich
wystąpieniu przez Zamawiającego lub użytkownika, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie
szkody innej osobie i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający dokonał
wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa
w §13, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy .
§ 18
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1. Wykonawca udzieli
przedmiot umowy.

Zamawiającemu ……………..miesięcy

gwarancji na wykonany

2. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru
końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu
umowy.
3. Strony ustalają, że w każdym roku obowiązywania gwarancji, wspólnie będą dokonywać
(wuzgodnionym terminie) przeglądów stanu drogi w celu ustalenia występowania wad, które
powinny zostać usunięte przez Wykonawcę. Strony umowy w trakcie rocznego przeglądu
gwarancyjnego, pisemnie uzgodnią sposób i termin usunięcia stwierdzonych wad.
4. W przypadku stwierdzenia wady poza terminem rocznego przeglądu Zamawiający pisemnie
poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady. Jeżeli Wykonawca
nie usunie wady w terminie 10 dni od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający
może zlecić usunięcie wady stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
5.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.
1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§ 19
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1. Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy , placu budowy w wysokości
0, 1 % wartości umownej określonej w § 9 ( przed naliczeniem podatku VAT ) za każdy dzień
zwłoki.
2. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego ,w wysokości 10 % wartości umownej określonej w § ( przed
naliczeniem podatku VAT )

§ 20
 Strony ustalają wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% wartości zamówienia określonego w § 9 i Wykonawca wnosi je w formie
…………………
 Zabezpieczenie w kwocie ………………..Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy ………………………. w dniu podpisania umowy.
 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
 Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
dokonania odbioru robót i uznania, że Wykonawca należycie wykonał roboty będące
przedmiotem niniejszej umowy .
 Pozostałe 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po
upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający nie wykorzysta jej do pokrycia roszczeń w
ramach gwarancji
§ 21
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie
aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem wskazanych w ust. 2 warunków ich wprowadzenia: zmiany spowodowane siłą
wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy,
2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w następujących sytuacjach :
a) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych,
c/ wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
d/ siła wyższa
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
5)zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
6) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji,
gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
7) zmiana numeru rachunku bankowego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są tylko pod następującymi
warunkami:
1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2);
2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby
o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały
ocenie,
3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony
niniejszej umowy.

§ 22
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników którzy
wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w
dokumentacji budowlanej celem realizacji zadania . Wymóg zatrudnienia nie dotyczy
osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących
usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów
budowlanych.
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2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
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.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 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, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy lub,
b/ 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, 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 szczególności1
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowani lub,
c/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub,
d/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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
par. 17 niniejszej umowy .
5.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
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wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
6.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 23
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 Boniewo , 87-851 Boniewo , ul.
Szkolna 28.



inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo

jest Pan

Paweł

Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie Przebudowa drogi gminnej Wólka
Paruszewska -Łąki Wielkie
„ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZPiPF.1.2020


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 2019 r. poz. 1843 ze zm. ), dalej
„ustawa Pzp”;



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;



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**;
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− 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;


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 mowaw 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
§ 24

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajmy może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach
2. W przypadku , o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 26
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z tego jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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