UMOWA Nr …./2022/GPI
zawarta w dniu ………………. 2022 roku w Zawoni pomiędzy :
Gminą Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia reprezentowaną przez:
Agnieszkę Wersta

-

Wójta Gminy Zawonia

-

Skarbnika Gminy Zawonia

przy kontrasygnacie :
Jadwigi Kaczmarek
REGON

931934905

NIP 915-16-03-787

zwaną w treści umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M ”
a
…………………., wykonującym w ………………………………………………………….. działalność
gospodarczą pod firmą ………………………………………………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według
stanu na dzień …………….. 2022 r., NIP: ……………….., REGON …………….. zwanym dalej
Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2021, poz. 1129,
z późn. zm.) z uwagi na fakt, że jej wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, do
wykonania usług związanych z koszeniem pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Zawonia w roku 2022 według zakresu jak niżej:
1.1 Obustronne (trzykrotne) mechaniczne wykoszenie traw, chwastów i samosiewów z pasa
drogowego dróg gminnych. Koszenie należy wykonać na szerokości 2,00 mb. od zewnętrznej
krawędzi utwardzonego pobocza, bądź krawędzi drogi, a w przypadku istnienia rowu przydrożnego
także skarpy, dna, przeciwskarpy, w obrębie skrzyżowań i stron wewnętrznych łuków poziomych dróg,
1.2 Wykoszenie traw i chwastów dookoła słupków znaków drogowych, drzew, poręczy drogowych,
barier energochłonnych, słupów energetycznych, 28 wiat przystankowych, itp. elementów
znajdujących się w poboczu drogi, należy wykonać ręcznie za pomocą kosiarek spalinowych
trawnikowych bądź żyłkowych.
1.3 Koszenie pasa drogowego z traw i chwastów przy drogach gminnych w tym: pobocza, skarpa,
dno i przeciwskarpa rowu, należy wykonać po obu stronach drogi, mechanicznie kosiarkami
specjalistycznymi lub kosiarkami spalinowymi.
1.4 Warunki bezpieczeństwa i obsługa maszyn, narzędzi i urządzeń zastosowanych do realizacji
przedmiotowego zamówienia powinna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr
12 poz. 51 z późniejszymi zmianami), które określa min., że: Niedopuszczalne jest używanie kosiarek
specjalistycznych w tym bijakowych, rotacyjnych w odległości mniejszej niż 50 mb. od osób
postronnych, na terenie, na którym występują przeszkody trwałe. W razie użycia kosiarek do koszenia
traw w miejscach, w których mogą znajdować się osoby postronne, teren pracy kosiarki powinien być
zabezpieczony przed przypadkowym zbliżeniem się tych osób. Wykaszanie traw porastających rowy,
pobocza dróg, należy dokonywać przy użyciu kosiarek konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac.
1.5 uszkodzone w trakcie wykonywania usługi koszenia, słupki itp. Wykonawca przywróci do stanu
pierwotnego na koszt własny.
2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
Części składowe umowy
§ 2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowi ponadto:
1) Oferta Wykonawcy.

Oświadczenia stron
§3
1. Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta Wykonawcy, obejmuje pełny zakres
przedmiotowy zamówienia.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót
§4
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie robót z dniem podpisania umowy.
2) zakończenie robót na dzień 17 października 2022 roku.
§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.
Obowiązki Wykonawcy
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej
i warunkami określonymi w ogłoszeniu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót oraz za zapewnienie
i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w okresie od rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego, w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca jest zobowiązany okazać
Zamawiającemu właściwe polisy.
4. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało utrzymanie terenu w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich
urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń
prowizorycznych.
5. Zapewnienie pracownikom wykonującym usługi w pasie drogowym, jednolitego, estetycznego stroju
roboczego i ochronnego wyposażonego w elementy odblaskowe
6. Prawidłowego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu na drodze w trakcie prowadzenia usług koszenia pasa drogowego.
7. W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z obowiązków nałożonych na Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót do chwili usunięcia nieprawidłowości.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych prac w taki sposób, by w jak
najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
9. Za powstałe, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wypadki i szkody wyrządzone w stosunku do
osób trzecich wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia prac, bądź ich zaniechania, pełną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§7
1.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest Piotr Lis.
Wynagradzanie i zasady rozliczania
§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną w ofercie Zamawiający zapłaci Wykonawcy
całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… zł brutto
(słownie:
…………………………… 00/100 zł) w tym wynagrodzenie netto wynosi ………….. zł, a podatek
VAT ………………. zł.
2. Ceny za poszczególne zadania i terminy:
I termin
…………. zł brutto (słownie: ……………………………………………00/100 zł) w tym wynagrodzenie
netto wynosi …………… zł, a podatek VAT ………………… zł,

II termin
…………. zł brutto (słownie: ……………………………………………00/100 zł) w tym wynagrodzenie
netto wynosi …………… zł, a podatek VAT ………………… zł,
III termin
…………. zł brutto (słownie: ……………………………………………00/100 zł) w tym wynagrodzenie
netto wynosi …………… zł, a podatek VAT ………………… zł,
3. Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny obciążają Wykonawcę.
5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami wystawionymi na podstawie protokołów
odbioru przedmiotu umowy (I, II, III termin wykonania przedmiotu umowy) podpisanych przez obie
strony.
Warunki płatności
§9
1. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o dokumenty rozliczeniowe, przelewem
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto Wykonawcy
nr: ……………………………………, w banku …………………….. w …………………………...
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek jest numerem rachunku
rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
2. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Wymogi dotyczące materiałów
§ 10
1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy materiały oraz urządzenia,
potrzebne do wykonania zamówienia.
§ 11
1. Przedmiotem odbioru robót będzie wykonany przedmiot umowy określony w § 1. Zamawiający
wyznaczy termin odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do
odbioru. 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. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
wad.
Kary umowne
§ 12
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 8 ust.1 umowy.
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę
z powodu przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

4. Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 8
ust. 1.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
1. Strony mogą od umowy odstąpić w przypadkach wymienionych w kodeksie cywilnym.
2. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku gdy:
1) ogłoszono likwidację Wykonawcy,
2) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał realizację prac i nie realizuje ich przez okres 3 dni pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego do ich wznowienia,
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania robót
w okresie 3 dni o daty przekazania protokołem terenu robót.
5) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie wykonuje prac zgodnie z umową lub
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.
§ 14
W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
1) odebrać wykonane roboty,
2) zapłacić za wykonane roboty,
3) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.
§ 15
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 17
Niniejsza umowa
została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

INFORMACJA DO UMOWY
Nr ……/2022/GPI z …………… 2022 roku
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zawonia reprezentowana przez
Wójta Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować
e-mailowo: iod@zawonia.pl oraz telefonicznie: +48 608294903.
4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź
CEiDG.
5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów,
w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do
zawarcia umowy.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy
osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w szczególności na otrzymywanie zapytania ofertowych; lit. b - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit.
c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, w szczególności prowadzenie dokumentacji podatkowej
7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania
danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji
kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów prawa
oraz przedawnienia
ewentualnych
roszczeń.
9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się
przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie
podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania

………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis osoby informowanej)

