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UMOWA Nr 272. ..… .2020 

 

zawarta w dniu ………………. w Stanisławowie pomiędzy:  

Gminą Stanisławów z siedzibą ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156,  

REGON 711582434, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Stanisławów – Kingę Annę Sosińską 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Danuty Słowik 

zwaną dalej Zamawiającym 

a:  

…………………………………………………………………….. 

NIP …………………………. reprezentowanym przez:  

……………………………….. – właściciela,   

zwaną dalej Wykonawcą  

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym znak: RIiOŚ……………. na: „Kopanie rowów 

przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2021 roku” 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: „Kopanie 

rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2021 roku” 

 

 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia ……………… 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, w tym nadejście ostrej i mroźnej zimy 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 takim przypadku  Wykonawca może żądać 

tylko części wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

podpisanego przez obie strony aneksu. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1. niniejszej umowy we 

wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego miejscowościach na terenie Gminy 

Stanisławów z własnego materiału i własnym sprzętem. 

2. W wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy mieści się:  

a) odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów w miejscowościach wskazanych 

przez Zamawiającego – materiał pochodzący z odmulenia, pogłębienia i oczyszczenia  rowu 

zostanie wywieziony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

b) odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów  w miejscowościach wskazanych 

przez Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem urobku w zakresie Wykonawcy,  jeżeli 

Zamawiający na wezwanie Wykonawcy, nie wskaże miejsca wywozu jak w lit. a) powyżej, 

c) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu trwania prac.  

4. W dniu realizacji usługi we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, Zamawiający dokona 

sprawdzenia wykonywania usługi (pod kątem jakości) z zamówieniem o raz umową. W 
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przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi 

lub zastrzeżenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnego zamawiania usług telefonicznie i 

mailowo ze wskazaniem przedmiotu prac odnosząc się do § 3. ust.2a,b lub c, dostosowując je do 

potrzeb. 

6. Zgłoszenie należy zrealizować w terminie 24 godzin roboczych od daty poinformowania przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków BHP, ponoszenia odpowiedzialności 

za jakość w wykonaniu przedmiotu umowy i terminowość jej wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji 

danej dostawy Pana ………………………………………tel…………………... 

10. Wykonawca wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji 

danej dostawy Pana ………………………………………tel……………………. 

 

§ 4. 

1. Warunki płatności: 
1) Odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów w miejscowościach 
wskazanych   przez Zamawiającego 

  cena netto za 1 godz…………………………………...zł 
  (słownie: …………………………………………………………………………………..) 
  plus podatek VAT w wysokości:…%, tj. ……………….zł 
  cena brutto za 1 godz…………………………………….zł 
  (słownie:……………………………………………………………………………………) 
 
  2) Wywiezienie urobku samochodem Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
  cena netto za 1 km…………………………………...zł 
  (słownie: …………………………………………………………………………………..) 
  plus podatek VAT w wysokości:…%, tj. ……………….zł 
  cena brutto za 1 km…………………………………….zł 
  (słownie:……………………………………………………………………………………) 
  
         3) Odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów w miejscowościach 

wskazanych  przez Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem urobku w zakresie Wykonawcy 
  cena netto za 1 mb…………………………………...zł 
  (słownie: …………………………………………………………………………………..) 
  plus podatek VAT w wysokości:…%, tj. ……………….zł 
  cena brutto za 1 mb…………………………………….zł 
  (słownie:……………………………………………………………………………………) 
 
 Łączna wartość brutto nie może przekroczyć kwoty ……………………..zł (słownie: 

………………..…….złotych) brutto. W przypadku nie wyczerpania maksymalnej kwoty 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca zobowiązuje się 
nie zgłaszać roszczeń, w tym odszkodowawczych z tego tytułu. 

 
 
2. Wynagrodzenie za każde zlecenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 na wykonanie prac ustala się na 

podstawie długości (w mb/ km/ godz) odmulonych, pogłębionych i oczyszczonych istniejących 
rowów w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego    

3. Należności za zrealizowane dostawy rozliczane będą na podstawie prawidłowo wystawianych 
faktur VAT przez Wykonawcę. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia, co nie może stanowić 
podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Faktury Wykonawcy zostaną regulowane w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy wykonawcy, który na moment 

realizacji płatności będzie widniał w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT 
(tzw.”Białej Liście”). Jeżeli rachunek bankowy wykonawcy nie będzie widniał w wykazie t o 

Zamawiający ma prawo bez naliczenia odsetek wstrzymać się z płatnością do momentu 

ujawnienia właściwego rachunku bankowego w wykazie czynnych podatników VAT lub 

podanie innego rachunku widniejącego w wykazie czynnych podatników VAT. 
7. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 
8. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone bez księgowania. 
9. Faktura VAT będzie dostarczona przez Wykonawcę na następujące dane: Nabywca: Gmina 

Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156. Odbiorca:  Urząd Gminy 
Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-10-62-601. 

 

§ 5. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

umownych w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  w  wysokości  2.000,00 zł (dwa tysiące  

złotych), 

b) z tytułu zwłoki w wykonywaniu zamówienia w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych)  

za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z 

przedłożonej do zapłaty faktury VAT. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w 

kwotach  pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej 

lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 

4. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc  złotych). 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku gdy poniesione straty 

przewyższają wysokość kar umownych do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.  

 

§ 6. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni kalendarzowych 
od pierwszego zgłoszenia, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego 
na piśmie, 

2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 

dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 
3. Wykonawca w inny sposób naruszył istotne postanowienie niniejszej umowy, albo naruszył co 

najmniej cztery inne istotne, chociażby różne, postanowienia niniejszej umowy,  
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem  

uzasadnienia. 
 

§ 7.  

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 
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2. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku 

wystąpienia:   

a) siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca  

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,  

b) wyjątkowo  niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających ,  w okresie  

ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania. 

c) Wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 1  zdanie 

drugie, przy jednoczesnej potrzebie dalszego wykonywania przedmiotu u mowy, jednakże 

zmiany umowy. 

3. Zmiana umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego może nastąpić jedynie w 

przypadku wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §  4  ust.1 

zdanie drugie, przy jednoczesnej potrzebie dalszego wykonywania przedmiotu umowy, jednakże 

zmiany umowy, przy czym ceny jednostkowe określone w § 4 zdanie 1 pkt 1) – 3) nie mogą ulec 

zmianie 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

podpisanego przez obie strony aneksu. 

 

§ 8. 

Sprawy sporne  rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych. 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z załąc znikiem nr 1 do 

niniejszej umowy ( Informacja dotycząca przetwarzania d anych osobowych w związku z 

realizacją umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(dalej „RODO”) oraz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wobec 

każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca 

pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę 

lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w 

przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy 

osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art.13 lub art.14 

RODO oraz określone w załączniku nr1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego wyłącznie w celu 

realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, adres e-

mail. 

4. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

Umowy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane zawarte w 

potwierdzeniu uprawnień oraz dane z zaświadczenia z KRS albo CEIDG. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe to 

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów. W tym przypadku Zamawiający w 

drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.  
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§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy 

Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

umowy. 

 

 

 

 

Zamawiający:                        Wykonawca: 

 


