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UMOWA NR______ 

zawarta w dniu ……………….…… r. (data zawarcia umowy) w Bystrzycy Dolnej 55A 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy 

Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej 

we Wrocławiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000307935, będącą płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerach NIP: 8842663863, 

Regon : 020775910, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.755.500,00 złotych,  

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Lidię Mendak 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

„…………………………..……………… (nazwa/firma)  w ……………………. (miejscowość 

siedziby) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer), KRS …………………. (numer 

KRS)/wpisanym do CEIDG – reprezentowaną/ym przez: 

 ……………………….. (imię i nazwisko) - ……………………………… (funkcja), 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów szczątkowych  

dróg gminnych położonych w miejscowościach: Mokrzeszów dz. nr 895, 949, 806, 969,   

Komorów dz. nr 186 i 139, Bojanice dz nr 316, Burkatów dz nr 134 i 140, Miłochów dz. nr 156, 

Lutomia dz. nr 327, 12,474 i 712, Grodziszcze dz. nr 426/2 i 584, Lubachów dz. nr 65/1, 65/2 i 

Witoszów G. dz. nr 256, 265 i 296, opisanych  w Załączniku Nr 1 „Wykaz dróg  gminnych  

przeznaczonych do remontów szczątkowych w  2020 roku”  położonych w Gminie Świdnica. 

2. Wykonawca w celu należytego wykonania Umowy zobowiązuje się do: 

1) dowozu kruszywa w ilości łącznie 993 tony i rozwiezienie na miejsca remontu 

poszczególnych dróg  w ilościach wskazanych w Załączniku Nr 1, 

2) rozwiezienia kruszywa wzdłuż dróg i wysypanie w zaniżenia i wyboje, wyrównanie i 

zagęszczenie, likwidując nierówności , 

3) zdjęcia warstwy wierzchniej w miejscach znacznej degradacji dróg, a następnie wyrównania 

powierzchni, dosypania kruszywa i zagęszczenia, podniesienia niwelety drogi tam gdzie jest 

to niezbędne lub dokonania odprowadzenia wody, jeżeli jest taka możliwość (pobliski rów lub 

obniżenie terenu), 

4) uporządkowania terenu poprzez wywóz nadmiaru ziemi po korytowaniu lub wyrównywaniu 

terenu. 

3. Ewentualne nazwy własne, podane w dokumentach zapytania ofertowego są nazwami 

przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów 

równoważnych.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
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1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności w art. 355 § 2 

Kodeksu cywilnego wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności,  

2) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na 

każde żądanie Zamawiającego, 

3) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy,  

 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Umową  z należytą starannością, z zasadami 

sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w 

tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony środowiska).  

3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie właściwe zorganizowanie i oznaczenie terenu 

robót, za wykonanie robót, odpowiednie i niezbędne zabezpieczenie robót, zapewnienie 

właściwych warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na 

terenie robót, za co ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób 

trzecich.  

4. Wykonawca zapewnia, aby wbudowywane materiały i użyte urządzenia posiadały świadectwa 

jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:  

1) Polskim Normom,  

2) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie robót.  

6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

7. Od dnia rozpoczęcia wykonywania Umowy aż do dnia wykonania przedmiotu Umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu powstałe w 

związku z realizacją Umowy, a także szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie objętym 

prowadzonymi pracami.  

8. Strony mają obowiązek niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszelkich 

okolicznościach lub zdarzeniach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie lub 

obowiązywanie Umowy. Odmowa udzielenia przez Strony Umowy wyjaśnień, informacji, 

udostępnienia istniejących dokumentów, zestawień i danych, może skutkować powstaniem po 

drugiej Stronie odpowiedzialności odszkodowawczej za związane z tą odmową następstwa, w 

szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wyjaśnienia, informacje, dokumenty, zestawienia i dane 

konieczne były do zawarcia lub wykonania jakiejkolwiek innej umowy mającej znaczenie dla 

realizacji przedmiotu Umowy. 

9. Strony oświadczają, że wdrożyły we własnym zakresie środki techniczne i mechanizmy 

zapewniające należyty poziom ochrony danych osobowych, co zapewnia bezpieczeństwo 

przetwarzania danych osobowych wszystkich osób uczestniczących przy realizacji 

przedmiotowej umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca rozpocznie prace po podpisaniu umowy[DM1] i zakończy je nie później niż w dniu  

21-12-2020 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie lub nie wykonuje 

go w sposób zgodny z Umową Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia tych naruszeń w terminie nie dłuższym niż 3 dni, ma prawo zlecić dalsze wykonanie 

przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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4. Jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1 

Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3 zlecić 

wykonanie lub dokończenie przedmiotu Umowy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

5. W przypadkach opisanych w ust. 3 i 4 Zamawiający sporządza jednostronny protokół 

zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy, który jest wiążący dla obu Stron umowy, i 

który stanowi podstawę do dalszych działań podmiotu trzeciego. Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę o sporządzeniu protokołu zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy.  

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 i 4 nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania lub roszczeń z tytułu 

kar umownych. 

 

§ 4 

1. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z remontem cząstkowym każdej z wymienionych 

dróg Wykonawca może  zgłosić drogi do odbioru. 

2. Zawiadomienie o gotowości dokonania odbioru  Wykonawca złoży w formie pisemnej w 

siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres email   sgpk@sgpk.pl.  

3. Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie 

czynności odbioru  robót stanowiących przedmiot Umowy oraz powiadomi uczestników 

odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Protokół odbioru  sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone 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 Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po 

raz drugi. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 

wyznaczonym terminie lub usunie je w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczególności poprzez zlecenie usuwania wad 

podmiotowi trzeciemu.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 

wysokości …………………….. zł (słownie: ………………….. złotych …/100), w tym 

podatek VAT w wysokości …………. zł, wynagrodzenie netto w wysokości …………… zł. 

2. Dopuszcza się fakturowanie po zakończeniu remontów szczątkowych poszczególnych dróg. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru  wykonanych robót bez wad 

zatwierdzony przez Zamawiającego  

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak 

protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od 

momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w fakturze numeru rachunku bankowego zgodnego 

z numerem rachunku podanym w Wykazie Podatników VAT (Biała Lista), na który ma zostać 

mailto:sgpk@sgpk.pl
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uregulowana należność wynikającą z faktury. W przypadku podania przez Wykonawcę numeru 

rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku znajdującym się  w Wykazie 

Podatników VAT, Zamawiający złoży zawiadomienie, do naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego dla Zamawiającego, o zapłacie należności na rachunek spoza „białej listy” 

podatników.  

6. Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego. Dane do faktury: Świdnickie Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, NIP: 

8842663863. 

7. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.  

 

 

§ 6 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

2. Szkoda zaistniała w mieniu Zamawiającego spowodowana działaniami Wykonawcy 

wykraczającymi poza zakres wykonania przedmiotu Umowy będzie naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt. 

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystąpienia wady na piśmie na adres 

Wykonawcy lub elektronicznie na adres e-mail ……………… Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o zmianie adresów kontaktowych, na które Zamawiający będzie 

zgłaszał stwierdzone wady. 

4. Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady stwierdzone 

w protokole z przeglądu oraz wady wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji jakości.  

5. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:  

a) w każdym przypadku do 2 dni roboczych,  

b) jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe ze względów technicznych w w/w terminie, 

usunięcie wad powinno nastąpić w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później 

niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

 

§ 7 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Kary umowne mogą zostać naliczone przez Zamawiającego w następujących przypadkach i w 

wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu 

ustalonego na usunięcie wad,  

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5ust. 1 umowy,  

3. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub przez obciążenie Wykonawcy odpowiednim dokumentem księgowym.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu 

Umowy netto w przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od 
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Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w 

postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie w 

następującym zakresie:  

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

a) konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze 

z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.,  

c) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane 

uniemożliwiające planowane wykonanie robót,  

d) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości 

dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, 

przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie;  

3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców;  

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

Umowie;  

5) pozostałych zmian:  

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia), 

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się 

możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej 

z tego tytułu,  

c) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnić obmiarowych, robót dodatkowych, 

robót zamiennych,  

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), 

które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,  
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e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje 

wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,  

 

§ 9 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania przedmiotowej Umowy, w tym 

podpisywania protokołów, upoważnione są następujące osoby:  

1) po stronie Zamawiającego:  

 

Zbiniew Kanicki dyrektor DGK,  mail: z.kanicki@sgpk.pl tel.: 600044582  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Zamawiającego;  

2) po stronie Wykonawcy:  

a) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

b) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Wykonawcę.  

2. Zmiana osób upoważnionych do bieżącej współpracy i dokonywania uzgodnień w trakcie 

realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie wymaga zmiany 

umowy.  

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac będących przedmiotem Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

terminu wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru części robót wykonanej na dzień odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie skontrolowanej i 

potwierdzonej przez Zamawiającego wartości wykonanych robót oraz faktury VAT, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu nie ujętych w kosztorysie Wykonawcy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na nieodpłatne przekazanie tych obiektów i urządzeń Zamawiającemu,  

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej 

umowie,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, która odstąpiła do umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę 

do realizacji innych robót, nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego,  

4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenów prac wszystkie 

urządzenia. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§11 

 

1. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym 

lub innym, czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. 

Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i 

zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.  

2. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe wynikające z umowy są przetwarzane 

w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia zawartej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem 

i realizacją umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku (dalej: „RODO”). 

5. Zamawiający poinformował Wykonawcę o zasadach przetwarzania danych osobowych 

pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, a Wykonawca nie wnosi do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.  

7. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

1. Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

                       ______________                                                       _____________ 

  Zamawiający      Wykonawca 

 

 

Załączniki do Umowy: 
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 Załącznik Nr 1 – Wykaz dróg  gminnych przeznaczonych do remontów szczątkowych w  2020 roku . 

 


