
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  Oś  priorytetowa V: Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Nazwa operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej

w Gminie Dobrodzień”.

Załącznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA Nr ………………………..

zawarta w Dobrodzieniu w dniu ……........2021 r. pomiędzy:
Gminą Dobrodzień posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 576-15-57-210 i numerem
REGON 151398630, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
reprezentowaną przez:
Burmistrza Dobrodzienia –  dr. Andrzeja Jasińskiego, zwaną w dalszej części umowy „Zamawia-
jącym”,
a 
…..................................................................................................................................................
………………………………………………………………........................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

zwaną(-ym) w dalszej części umowy „Wykonawcą” posługującą(-ym) się numerem identyfikacji podat-
kowej NIP …………………………………… i numerem REGON …………………………………, reprezentowaną(-ym)
przez:
………………………………...........................…….…….
…………………………………..........................……..….

Zamawiający i  Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami” lub oddzielnie każdy z nich „Stroną”.
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia
niniejszej  umowy,  że  ich  prawo  do  reprezentowania  danej  Strony  nie  jest  ograniczone  w  żadnym
zakresie,  a  sposób  reprezentacji  osób  występujących  w  imieniu  reprezentowanych  Stron  umożliwia
skuteczne  składanie  oświadczeń  woli,  w  tym  zaciąganie  zobowiązań  na  rzecz  reprezentowanego
podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wyko-
nanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.

§ 1

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZADANIA

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  klasycznego  na
zasadach określonych  ustawą  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie
podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji  treści  ofert  w celu ich ulepszenia,  o którym
mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na zadanie pn.:„Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.



§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest nadzór  inwestorski  przy  realizacji  robót  związanych
z inwestycją pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

1). zadanie nr 1: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji
sanitarnej  grawitacyjnej  wraz  z  przyłączami,  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami,  celem
dostawy wody oraz umożliwienia odbioru ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z ośmiu
działek  budowlanych  wyodrębnionych  pomiędzy  ulicami  Wojska  Polskiego  a  Szemrowicką
w mieście Dobrodzień”;

2). zadanie nr 2: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zaprojektowania i wybudowania systemu kanali-
zacji sanitarnej ciśnieniowej, umożliwiającego odbiór ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych)
z przeważającej części posesji w miejscowości Ligota Dobrodzieńska i ich transport do oczyszczalni
ścieków w Dobrodzieniu poprzez istniejącą przepompownię ścieków przy  ul.  Wojska Polskiego
i istniejący system kanalizacji”.

§ 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca realizuje usługi objęte zamówieniem:
- w ramach zadania nr 1:  w terminie: do 30.12.2021 r.
- w ramach zadania nr 2 w terminie:do 29.07.2022 r.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:
1) w ramach zadania nr 1: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zaprojektowania i wybudowania sieci

kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej wraz z przyłączami,  sieci  wodociągowej wraz z przyłączami,
celem  dostawy  wody  oraz  umożliwienia  odbioru  ścieków  sanitarnych  (bytowo-gospodarczych)
z ośmiu działek budowlanych wyodrębnionych pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Szemrowicką
w mieście Dobrodzień”:
netto: …..................... zł (słownie: ….......................................................................................
….................................................................................................................................00/100),
brutto: …..................... zł (słownie: ….....................................................................................
….................................................................................................................................00/100),

2) w ramach  zadania nr 2:   „Nadzór inwestorski dot. realizacji  zaprojektowania i wybudo-
wania  systemu kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej,  umożliwiającego  odbiór  ścieków sani-
tarnych  (bytowo-gospodarczych)  z  przeważającej  części  posesji  w  miejscowości  Ligota
Dobrodzieńska i ich transport do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu poprzez istniejącą
przepompownię ścieków przy ul. Wojska Polskiego i istniejący system kanalizacji”:
netto: …..................... zł (słownie: …......................................................................................
….................................................................................................................................00/100),
brutto: …..................... zł (słownie: …....................................................................................
…................................................................................................................................00/100).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu
jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów zwią-
zanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego
w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcie w wynagrodzeniu Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

5.  Podstawą wypłaty wynagrodzenia,  o którym mowa w ust.  1 niniejszego paragrafu za wykonane
czynności za dany etap usług będzie faktura/rachunek* wystawiona(-y) na:
Nabywca:  Gmina  Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP 576-15-57-210.
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6. W przypadku gdy obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT będzie ciążył na Zamawiającym
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku VAT.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współ-
działać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamó-
wienia.

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego należy w szczególności nadzór nad
realizacją zadań wymienionych w § 2 umowy, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333 z późn. zm.), inicjowania działań zmierzających do
prawidłowej i terminowej realizacji zadania oraz podejmowania czynności mających na celu ochronę
Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot  umowy zgodnie ze złożoną ofertą, z obowią-
zującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa,  obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi
wykonania robót, sztuką budowlaną.

4. Wykonawca zobowiązany jest:
1). Uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw zwią-

zanych z realizacją przedmiotu umowy;
2) reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji

inwestycji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) nadzorowanie wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym,
4) kontrolowanie wpisów w książce obmiarów robót w zakresie ilości i rodzaju wykonanych robót oraz

potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
5) sprawdzanie kosztorysów wykonanych robót ze stanem faktycznym, zgodności  ich z fakturami

Wykonawcy robót oraz potwierdzanie kwoty do wypłaty w terminie 7 dni od daty ich wystawienia,
6) uczestniczenie  w  czynnościach  polegających  na  sporządzaniu  protokołów  odbioru  robót  wraz

z sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac,
7) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowywanych  wyrobów  budowlanych  pod

względem zgodności  z  uzgodnieniami  normami  i  świadectwami,  zapobieganie  zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) potwierdzenia  usunięcia  wad,  zgłaszanie  gotowości do odbioru zadań i jego części, uzupełnianie
szczegółów oraz  wyjaśniania  Wykonawcy  robót  wątpliwości  powstałych  w toku  realizacji  tych
robót,

9) pomoc Zamawiającemu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich pow-
stałych przy realizacji inwestycji,

10) przygotowanie  i  udział  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w czynnościach odbioru  gotowych
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego wynagrodzenia.

§ 6

WARUNKI REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza wykonanie usług Podwykonawcom.
2. Wykonawca zrealizuje następujący zakres usług przy pomocy Podwykonawców:

1) ……………….......…........…… (zakres) - ………………….....................................…… (Podwykonawca);
2) ……………….....…..…........… (zakres) - ………………………..................................… (Podwykonawca);
3) ………………............…..….… (zakres) - ………………………..................................… (Podwykonawca);
…) ….................................. (zakres) - ………………….........................................… (Podwykonawca).

3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamówienia i przekazania infor-
macji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć reali-
zację części zamówienia.

4. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w art.  118 ustawy  Pzp,  w celu  wykazania  spełnienia
warunków  udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
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niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzie-
lenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

5. Przepisu  ust. 4  niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmio-
tami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych Podwykonawców.

6. Postanowienia dotyczące  Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego  Podwykonawcy
oraz  umów  zawieranych  między  Podwykonawcą  i  dalszym  Podwykonawcą  lub  między  dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania
na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.

8.  W  celu  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcy,  Wykonawca  zawiera  umowę
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9.  Każdy  projekt  umowy  i  umowa  o  podwykonawstwo  musi  zawierać  postanowienia  niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 
1) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzie-

lone  Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum/spółka cywilna)
i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna
być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,

2) zakres usług przewidzianych do wykonania,
3) termin realizacji  usług, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, o którym

mowa w § 3 umowy,
4) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie usług, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe

od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu usług należnego Wykonawcy od Zamawia-
jącego (wynikającego z niniejszej umowy),

5) wymaganą  treść  postanowień  projektu  umowy  i  umowy  o  podwykonawstwo  zawieranej
z dalszym Podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego Podwyko-
nawcy niż postanowienia niniejszej umowy.

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo,  uwzględniający  w całości  zastrzeżenia  Zamawiającego.  W takim przypadku
termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 niniejszego para-
grafu, rozpoczyna bieg na nowo.

12.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawia-
jącemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem,
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

13. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić
sprzeciw  do  treści  tej  umowy.  Jeżeli  tego  nie  uczyni,  oznaczać  to  będzie  akceptację  umowy
o podwykonawstwo.

14. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwyko-
nawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wyko-

nawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconego świadczenia,

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz  Podwykonawcy od odbioru
usług przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) będzie  zawierać  postanowienia,  które  w  ocenie  Zamawiającego  będą  mogły  utrudniać  lub
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,

5) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące
prawa i  obowiązki  Podwykonawcy,  w zakresie  kar  umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwyko-
nawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.
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16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez  Zamawia-
jącego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wyma-
ganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie
czynności przewidzianych niniejszą umową.

17.  Wykonawca,  Podwykonawca, dalszy  Podwykonawca zamówienia  na  usługi  przedkłada  Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwyko-
nawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  określonej  w  §  4  ust.  1  umowy.
Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

19.  Wykonawca,  powierzając  realizację  usług Podwykonawcy,  jest  zobowiązany  do  dokonania  we
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

20. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane usługi, Zamawiający dokona
bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  dalszemu
Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy będzie  regulowane  przez  Zamawiającego  na  podstawie  faktur/
rachunków* częściowych dla każdego zadania odrębnie w drodze przelewu na rachunek bankowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku*, proporcjonalnie do wartości i odebranych
protokołami robót budowlanych.

2.  Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3.  W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykona-

wca naliczać będzie odsetki ustawowe.
4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców.

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność

Wykonawca,  w wysokości  10% wynagrodzenia  brutto  określonego w § 4 ust.  1  umowy, za
przedmiot umowy,

2) **za   brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom lub
dalszym  Podwykonawcom,  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy, za każdy ww. przypadek,

3) **z  tytułu   nieprzedłożenia   do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  usługi, lub  projektu  jej  zmiany,  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdorazowy przypadek,

4) **z  tytułu nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii umowy o podwyko-
nawstwo  lub  jej  zmiany,  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy za każdorazowy przypadek,

5) **brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w  wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdorazowy przypadek.

2.  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych.
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3. Jeżeli  kary umowne nie pokryją w całości  poniesionej przez Zamawiającego szkody, to wówczas
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.

4. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy szkoda
przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z dowolnej nale-
żności Wykonawcy – aż do ich pełnej wysokości.

6.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.

7. Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy
rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.

8. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie
wysokości  kary  z  kwoty  należnej  do zapłaty  Wykonawcy wynikającej  z  wystawionej  przez niego
faktury/rachunku*.

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

10. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 niniejszego paragrafu,  ustalone za każdy rozpo-
częty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:
1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

11. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający poza wypadkami określonymi w przepisach ogólnych, może od umowy odstąpić, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego

albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się
z wykonaniem prac;

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje prac
mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

3) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli  Zamawiający pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu nie wykona swoich obowiązków przewidzianych w umowie.

2. Zamawiający może bezwarunkowo odstąpić od umowy, także jeżeli:
1) nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2) nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy, które uniemożliwi wykonanie

przedmiotu umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w zakresie żądania naprawienia szkody.
4. Oświadczenie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaist-

nienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwenta-

ryzacji prac w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.
6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za  usługi zrealizowane do odstąpienia, których zakres

zostanie określony w protokole wymienionym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leż w interesie

publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może
odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przy-
padku,  o  którym mowa powyżej,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należytego
z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie
swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

9.  Oprócz  wypadków  wymienionych  powyżej,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od
umowy, gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

10. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
11.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i  dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji usług

według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.
12. Na  podstawie  dokonanej  inwentaryzacji  Zamawiający  wystawia świadectwo płatności obejmujące
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wartość wykonanych usług, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej/
odpowiedniego* faktury/rachunku*.

13. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane usług w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie, po uprzednim skiero-
waniu pisemnego wezwania do zapłaty, wyznaczającego przynajmniej 30 – dniowy termin ostate-
cznego uregulowania zaległości.

§ 10

SIŁA WYŻSZA

1. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie wszelkich zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych, których
nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec i których nie
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwiają Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy. Spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami i  okolicznościami szczegól-
ności  takimi jak:  epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) i  inne kataklizmy przyro-
dnicze mające charakter siły wyższej oraz wszelkie działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, działania rządowe – nie
związane z realizacją inwestycji itp.

2. W   razie  wystąpienia   siły   wyższej  Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na
skutek działania siły wyższej.

3. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze
zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej.

4. Strona  poszkodowana  przez  siłę  wyższą  jest  zobowiązana  do  bezzwłocznego poinformowania na
    piśmie  drugiej Strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Strona zaintere-
    sowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą.
5. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga Strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 11

ZMIANA UMOWY

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy z zachowaniem wymogów określonych w art.  455
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1)  zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli  zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści

umowy  do  aktualnego stanu prawnego – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy
przedmiotu umowy lub termin jej realizacji,

2) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy – w takim przypadku zmianie ulec może
zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  lub  termin  jej  realizacji,  odpowiednio  o  okres  trwania
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty,

3) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrudniających wykonanie
przedmiotu  umowy w ustalonym terminie, rozumianych jako ciągłe:  upały,  opady deszczu lub
śniegu, mrozy  dłuższe niż 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających dokonywanie odbiorów –
w takim przypadku zmianie ulec może termin realizacji umowy. Wykonawca wówczas może prze-
dłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub bę-
dzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminów,  Wykonawca
winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to
w dzienniku budowy;

4)  wystąpienia nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, archeologicznych, hydrogeolo-
gicznych lub terenowych, takich jak np. niewypały i  niewybuchy,  innych przedmiotów stano-
wiących zagrożenie, a także wystąpienia innych nieprzewidzianych w SWZ przeszkód lub skażeń
uniemożliwiających wykonanie  usług– w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy
przedmiotu  umowy bądź termin jej realizacji,  odpowiednio o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu umowy lub terminu jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty), Wykonawca winien natychmiast pisemnie
poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;
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5) odkrycia w trakcie prowadzenia robót stanowisk archeologicznych – w takim przypadku zmianie
ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres
trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu umowy lub terminu jej realizacji  (odpowiednio o okres trwania okoliczności  celem
ukończenia  przedmiotu umowy w sposób należyty),  Wykonawca winien natychmiast  pisemnie
poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

6)  wystąpienia  nieprzewidzianych  w SWZ warunków terenowych,  w  szczególności  istnienie  pod-
ziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – w takim przypadku zmianie ulec
może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu umowy lub terminu jej realizacji  (odpowiednio o okres trwania okoliczności  celem
ukończenia  przedmiotu umowy w sposób należyty),  Wykonawca winien natychmiast  pisemnie
poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

7) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczności usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej  (dot.  zadania nr 1 i/lub 2)  bądź
w innych dokumentach budowy, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań w tej dokumen-
tacji  bądź  innych  dokumentach  budowy,  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem
przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy
bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu
umowy w sposób należyty,

8) zaistnienia  okoliczności  leżącej  po stronie Zamawiającego,  w szczególności  wstrzymania usług
przez Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane
przez, lub dających się przypisać Zamawiającemu, bądź Wykonawcy, lub Podwykonawcy, bądź
dalszego  Podwykonawcy  zatrudnionemu  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy  –  w  takim
przypadku zmianie  ulec  może zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy bądź  termin  jej  realizacji,
odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia  przedmiotu  umowy  w  sposób
należyty,

9) wywołanymi przyczynami  zewnętrznymi,  które  w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej
zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawia-
jącym – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub termin jej
realizacji,

10) zaistnienie okoliczności będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń  itp.  lub  odmowa  wydania  przez  te  organy  wymaganych  decyzji,  zezwoleń  lub
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej – w takim przypadku zmianie ulec
może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji,

11) zaistnienia okoliczności  leżącej  po stronie Zamawiającego jak i  Wykonawcy, w szczególności
spowodowanej sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi,  warunkami organizacyjnymi lub
innymi okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które nie były możliwe
do   przewidzenia   w  chwili  zawarcia  umowy,  skutkujące  niemożliwością  prowadzenia  prac
– w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu  umowy bądź termin jej
realizacji  (odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia  przedmiotu  umowy
w sposób należyty),

12)  zaistnienia  innej,  niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  umowy,  okoliczności
prawnej (zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na realizacje
przedmiotu  umowy),  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  Stron  nie  ponosi
odpowiedzialności,  skutkującej  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy,  zgodnie
z SWZ – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania lub termin realizacji umowy,

13) wystąpienia zmiany ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy –
w takim przypadku ulec może zmiana organizacji spełniania świadczenia,

14) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminów realizacji
poszczególnych etapów usług w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to prawidłowej
realizacji zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego bądź warunkami
bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzoro-
wanych robót budowlanych,

15)  zaistnienia  okoliczności  niezależnych  od  Stron  będących  następstwem rozprzestrzeniania  się
wirusa  SARS  COV-2  –  w takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy, poprzez
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jego wydłużenie o okres trwania okoliczności nieuniemożliwiających zrealizowanie przez Wyko-
nawcę/Podwykonawcę(-ów) zadań stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca winien natych-
miast pisemnie poinformować Zamawiającego,

16) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego Podwykonawcy,
17) konieczności wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawcę(-ów).

2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art.  455 ust. 1 pkt 2 – 4
ustawy Pzp.

3.  Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego przetargu, których łączna
wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogól-
nego charakteru umowy.

4.  W sytuacji  wystąpienia  jakiejkolwiek  okoliczności,  o  których  wyżej  mowa,  każda  ze  Stron może
wystąpić z wnioskiem zawierającym wskazanie zmiany, jaka powinna zostać dokonana, wraz uzasa-
dnieniem tej zmiany.

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie
    za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana

zmiana  może  wpłynąć  na  opóźnienie bądź obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest  Gmina Dobrodzień,
Plac Wolności  1,  46-380 Dobrodzień,  tel.:  34 35 75 100, faks:  34 35 75 100 wew. 30,  e-mail:
urzad@dobrodzien.pl.

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO
także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.

3. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej  umowy spór będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4. W   sprawach   nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, Prawo budowlane  oraz ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach  związanych  z  zapobieganiem przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych wraz  z  aktami  wykonawczymi  oraz  inne
właściwe przepisy.

5. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących
realizacji  przedmiotu  umowy  jest  ……………..............................….… (tel.:  …………………..…….,
faks: ……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

6. Ze  strony  Wykonawcy  osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest ……………..............................….… (tel.: …………….......………….,
oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

7. W   zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy,  Strony  zobowiązują,
    się  działać  niezwłocznie,  przestrzegając  obowiązujących  przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów
      z poszanowaniem praw drugiej Strony umowy.
8. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią
    drugą  Stronę w formie pisemnej. Powiadomienie o zmianie osób wskazanych powyżej nie jest trakto-
     wane za zmianę umowy.
9. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej

zawartymi),  jeżeli  zostały  przesłane  za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  listem poleconym za
potwierdzeniem  odbioru  lub  innego  potwierdzonego  doręczenia  pod  następujący  adres:
Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
Wykonawca: ………………….................................................................................………………….…......

…..............................................................................................................................
10. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej

zmianie swojego adresu  i  danych kontaktowych.  W przypadku braku powiadomienia  o  zmianie
adresu, doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

11.  Niniejsza  umowa  jest  jawna  i  podlega  udostępnieniu  na  zasadach  określonych  w  przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
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12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

* - niepotrzebne skreślić
** - zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji części niniejszego zamówienia przez Podwykonawców

Wykonawca: Zamawiający:

  

 Kontrasygnata
           Skarbnika Gminy
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