Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Umowa nr ….
zawarta w dniu ……….. pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a …………………………………………………..,
NIP ………. REGON: ………… KRS:………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.
2.
3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu instalacji WOD-KAN i CO w budynku
zaplecza RDW Toruń.
Zamówienie obejmuje: wykonanie przyłącza wody do kranu, montaż dwóch nagrzewnic,
naprawę kanalizacji w części socjalnej.
Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą i doświadczenie do przeprowadzania kompleksowego zakresu napraw
i prac instalacyjnych.
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni Wykonawca w oparciu o
własne zaplecze materiałowe lub hurtowe.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się:
1) rozpoczęcie
od dnia podpisania umowy
2) zakończenie
30.09.2021 r.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu określonego w § 1, ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy wynosi:
………….. zł (netto) + ………….. zł (VAT 23 %) = ………….. zł (brutto)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru robót
budowlanych, w terminie 21 dni liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego
faktury.
§4
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Warunki płatności
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji
przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia
przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca: Województwo Kujawsko –
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddział Toruński - Rejon Dróg Wojewódzkich w
Toruniu ul. Polna 113 87-100 Toruń.
3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych
poprzez
Platformę
Elektronicznego
Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) wpisując w odpowiednim miejscu numer
GLN jednostki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu – 5907664502022
§5
Warunki wykonania umowy
1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków
roboty budowlanej objętej niniejszą umową i udzielenia Wykonawcy wiążących
wskazówek, a Wykonawca do zastosowywania się do nich.
2. W razie stwierdzenia uchybień w realizacji zamówienia zamawiający może wezwać
wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy w terminie 2 dni kalendarzowych, a
po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od niniejszej umowy. W przypadku
odstąpienia od umowy zamawiający może powierzyć usunięcie wad i wykonanie umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.
3. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, które zapewnia wykonawca, powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem
umowy i dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia.
5. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych do realizacji umowy
przeprowadził wizję lokalną miejsca wykonania robót budowlanych i kontrolę stanu
technicznego, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy określonego w
§1.
6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywołała ona
uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich.
7. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2020, poz.1333 z późn.zm.).
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem i
uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy w/w czynności zostały
przewidziane na dzień zawarcia niniejszej umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót budowlanych objętych
niniejszą umową w terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu informacji od Wykonawcy
o zakończeniu prac.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
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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 naprawy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za część
przedmiotu zamówienia wykonaną wadliwie,
b) jeżeli wady uniemożliwiając użytkowanie przedmiotu naprawy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub żądać
wykonania naprawy po raz drugi. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy
może zlecić wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi stronie trzeciej na koszt
wykonawcy.
12. Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni robocze od daty ich
stwierdzenia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§6
Gwarancja, rękojmia
Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane 24 miesiące gwarancji.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego
usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane roboty
budowlane także po terminie określonym w ust. 1, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego
terminu.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
zamawiającemu przysługują wobec wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.
§7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust.1.
Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie
może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto wykonawcy ustalonego w § 4 pkt 1.
Kary wskazane wyżej mogą być stosowane kumulatywnie.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Strony zgodnie oświadczają, że zamawiający należności z tytułu kar umownych ma
prawo potrącić z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
Zapłata kary przez wykonawcę lub potrącenie przez zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej wykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od
powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po jego stronie a zwłoka ta trwa
dłużej niż 3 dni,
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2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni robocze, oraz w ciągu 2 dni od doręczenia
pisemnego upomnienia nie podjął realizacji przedmiotu zamówienia,
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub
wskazaniami Zamawiającego oraz w ciągu 2 dni od doręczenia pisemnego
upomnienia nadal realizuje wadliwie przedmiot umowy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w
zakresie uniemożliwiającym realizację umowy,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt. od 1) do 4) jest odstąpieniem z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać
uzasadnienie.
§9
Osoby odpowiedzialne
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
…………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
……………..
§ 10
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

1.

2.

3.
4.

§ 11
Dane osobowe
Administrator danych powierza podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 - RODO (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od administratora
danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne”).
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5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy rzeczowo
w Bydgoszczy.
§ 13
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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