
Załącznik nr 2 

UMOWA   NR   - projekt 
 

Zawarta w dniu …………………...   w Skarbimierzu - Osiedlu pomiędzy Gminą Skarbimierz     

NIP  7470500548       REGON  530517709      reprezentowaną  przez: 

Wójta Gminy                                               -  …………………………………………………                           

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy      -  ………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez  

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Wykonanie 

rocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Wykonanie przeglądów  rocznych  obejmujących 38  odcinków dróg  o łącznej 

długości  46,657 km  będących w zarządzie Gminy Skarbimierz. 

Wynikiem prac będzie sporządzenie w 1 egzemplarzu protokołu z przeglądu każdej 

drogi oddzielnie  - stosownie do art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. nr 2021 poz.2351). 

Protokół powinien być podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, 

które należy dołączyć do wykonanej dokumentacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje  wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym, a osoby wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia posiadają, 

wymagane odpowiednimi przepisami prawa, uprawnienia umożliwiające realizację 

przedmiotu umowy. 

                                                                   § 2 

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, określony w                           

§1 niniejszej umowy  zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

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

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 

powierza, jak za własne działanie  lub zaniechanie. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania prac: 2 miesiące od daty podpisania umowy tj. do                          

dnia  ……….....................  

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie  zrealizowany 

przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór  będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez strony. 

5. Protokół odbioru końcowego winien zostać podpisany w ciągu 10 dni od dnia  

przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, w siedzibie Zamawiającego. 

6. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego Wykonawca 

załącza pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i że, zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu 

widzenia umowy i celu, któremu mają służyć. 



7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków lub uchybień w wykonanym 

przedmiocie zamówienia , Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania uzupełnień 

lub poprawek na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni od 

dnia powiadomienia o nich. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie  przedmiotu zamówienia   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy     wynagrodzenie w kwocie :  

netto                                        …………………………………………………………zł 

słownie:                                  …………………………………………………………………zł 

podatek VAT                          …………………………………………………………zł 

słownie:                                 …………………………………………………………………zł 

brutto                                    ………………………………………………………… zł 

           słownie:                                   …………………………………………………………………zł 

2. Kwota ta obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem  przedmiotu 

zamówienia 

 

§ 5 

1. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane: 

NABYWCA:   

Gmina Skarbimierz   

NIP Gminy: 747-050-05-48  

ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle  

49-318 Skarbimierz      

ODBIORCA:   

Urząd Gminy Skarbimierz  

ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle  

49-318 Skarbimierz   

3. Podstawą zapłaty faktury  będzie  podpisany przez strony protokół zdawczo-

odbiorczy.  

4. Płatność jedną fakturą końcową  po  całościowym zrealizowaniu  zamówienia. 

5. Należność przekazana zostanie na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany przez 

niego na fakturze. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe  lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Kary będą  naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach: 

1) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

 za  każdy dzień zwłoki  w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, 

 za opóźnienie w usuwaniu wad i braków stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej 

umowy  za każdy dzień opóźnienia, liczonego od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  4 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  ustawowe za nieterminową zapłatę 

faktury. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone kary  umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody 

powstałej z niewykonania  lub  nienależytego  wykonaniem  przedmiotu zamówienia. 



 

§ 7 

 

Wszelkie  zmiany i uzupełnienia  postanowień  umowy  wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy, którego zawarcie poprzedza wniosek Wykonawcy 

wraz z uzasadnieniem.  

 

§  8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony 

rozstrzygać będą   polubownie. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy 

dla siedziby   Zamawiającego sąd. 

 

§  9 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..     ………………………………… 

        (Wykonawca)                                (Zamawiający) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   Klauzula informacyjna 

 

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:  

w ramach czynności wykonywanych na podstawie ustawy o drogach publicznych  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Gminy Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. 
Parkowa 12, tel. 774046 600, ug@skarbimierz.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarbimierz jest Pan/Pani Bogusław Dziadkiewicz radca 
prawny, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w celu związanym z wykonaniem 
czynności z zakresu Prawa budowlanego której Pani/Pan jest stroną, a której przedmiotem jest wykonanie rocznych 
przeglądów stanu technicznego  dróg gminnych  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji zadań 
ustawowych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

 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 
**
; 

− 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) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 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.  

 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie podjętych działań 

przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji . 
 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 

 

 

 
 


