
UMOWA  Nr GNZ.7021.5.2020 

zawarta w dniu …................2020 r.  w  Świebodzicach pomiędzy: 

Gminą Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1, 

REGON 890718337,    NIP  884-23-65-249  

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Świebodzice – Pawła Ozgę,

przy kontrasygnacie :

Skarbnika Miasta Świebodzice – Iwony Wojciechowskiej-Zatorskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a 

…................................................................................................................

z siedzibą przy …..........................................................

REGON …..........................    NIP ….........................,  KRS.............................

reprezentowaną przez:

…....................................................................................................................................

zwaną  dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w trybie zamówienia  poniżej wartości 30.00 EURO

§ 1

 Przedmiot umowy i zakres zadania

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Utrzymanie rzeki Pełcznica na terenie Gminy

Świebodzice”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy:

2.1 Wykonanie prac konserwacyjnych na rzece Pełcznicy w Gminie Świebodzice w zakresie:

a) usunięcia łach z koryta cieku w lokalizacjach: 

 przy kładce okolice posesji Ciernie 12 – dz. nr 196/3 obręb Ciernie 4, 

 przy moście okolice posesji Ciernie 132 dz. nr 196/6 obręb Ciernie 4 

b) usunięcia i korekty drzew rosnących na działkach rzecznych z wykorzystaniem 
podnośnika hydraulicznego wraz z pocięciem i transportem do Gminy Dobromierz na 
teren Zbiornika Dobromierz: 



 wierzba krucha (4-pniowa) - obwód 81+82+85+50 cm – dz. nr 196/3 obręb Ciernie 4        
(w okolicy budynku przy ul. Ciernie 12),

 wierzba krucha (20-pniowa) obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/3 obręb Ciernie 4 (okolica
budynku przy ul. Ciernie 12),

 wierzby kruche obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/5 obręb Ciernie 4 (okolica budynku 
przy               ul. Ciernie 26),

 wierzby kruche – szt. 2, obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/3 obręb Ciernie 4 (okolica 
budynku przy ul. Ciernie 176),

 wierzby kruche – szt. 3, obwód poniżej 80 cm – dz. nr 196/7 obręb Ciernie 4 (okolica 
budynku przy ul. Ciernie 43),

 wierzby kruche – obwód 155 cm, 185 cm, 200 cm oraz 130+130+160 cm 180 cm – dz. nr 
196/7 obręb Ciernie 4 (okolica budynku przy ul. Ciernie 126),

 wierzby kruche - obwód  poniżej 80 cm - dz. nr 408/6 obręb Ciernie 5 (okolica budynku 
przy ul. Ciernie 71),

 jesion - obwód 150+110+40 cm – dz. nr 196/8 obręb Ciernie 5 (okolica budynku przy ul. 
Ciernie 49),

 grab pospolity – szt. 1, obwód 65 cm -  dz. nr 285/46 obręb Pełcznica 2 (okolica budynku 
przy ul. Mikulicza 36),

 lipa – szt. 1, obwód 240 cm -  dz. nr 396/1 obręb Śródmieście 3 (okolica kładki Zakład 
Produkcyjny „Śnieżka” prawy brzeg rzeki Pełcznica),

 klon jawor szt. 1, obwód 170 cm - dz. nr 285/3 obręb Pełcznica 2 (okolica mostu Zakład 
Produkcyjny „Śnieżka” lewy brzeg  rzeki Pełcznica),

c) usunięcia drzewa rosnącego na działce gminnej wraz z zakupem pozyskanego surowca 
drzewnego od Gminy:

 wierzba krucha (3 – pniowa) - obwód  215 +180+170 cm  – dz. nr 199/4, obręb Ciernie 4  
okolica budynku przy ul. Ciernie 126

3. Wykonawca nie może wykonać przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  całości  przedmiotu  umowy  w  terminie  do  dnia
9 grudnia 2020r.



§ 3.

Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  określonego  w §1  niniejszej  Umowy,  strony ustalają
wynagrodzenie  kosztorysowe  w  wysokości  brutto  …...............................  złotych  (słownie:
…...................................  złotych),  w  tym  netto  …................................złotych
(słownie:................................... złotych) plus VAT …...... % : …............................ zł.

2. Wynagrodzenie  kosztorysowe,  o  którym  mowa  w  ust.1,  ustalono  na  podstawie  oferty
Wykonawcy, tj. na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót
stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty. Wynagrodzenie to zawiera ponadto
wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  stanowić  będzie  wynik  iloczynu  ilości  faktycznie
wykonanych robót i cen jednostkowych o których mowa w ust. 2.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może dokonać zapłaty za usługę w
formie płatności podzielonej (split payment)

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia
doręczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  dokumentami
niezbędnymi do rozliczenia płatności.

§ 4.

Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy
będzie: Magdalena Zbroniec

2. Przedstawicielem administratora rzeki Pełcznica będzie pracownik Nadzoru Wodnego w 
Wałbrzychu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie ….......................................

3. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych  z realizacją umowy
będzie: …....................................

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zapłata  wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  



1. Prawidłowe  wykonanie,  zgodnie  z  przepisami  prawa,  wszystkich  prac  związanych  z
realizacją przedmiotu umowy. 

2. Ułożenie ściętego drewna (osobno z części 2.1.b i 2.1.c przedmiotu umowy) w stosy celem
dokonania pomiaru ilości pozyskanego drewna  i spisania protokołu przekazania drewna.

3. Zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu umowy.

4. Ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  cywilnoprawnej  za  ewentualne  uszkodzenia  i  urazy
spowodowane  brakiem,  niewłaściwym  oznakowaniem  lub  zabezpieczeniem  terenu
prowadzonych prac.

§ 7.

Odbiór wykonanych prac

1. Po zakończeniu prac będących przedmiotem umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od
daty zawiadomienia go  przez Wykonawcę. 

3. Dokumentem  potwierdzającym  przejęcie  przez  Zamawiającego  wykonanego  przedmiotu
umowy jest protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy.

§ 8

Warunki płatności

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy o  którym mowa w §  3  płatne  będzie   na  podstawie  jednej
faktury wystawionej przez Wykonawcę, po realizacji przedmiotu umowy.

2. Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  kosztorys  powykonawczy sprawdzony i  podpisany
przez upoważnionego przedstawicielem administratora rzeki Pełcznica oraz protokół odbioru
końcowego  przedmiotu  umowy.  Kosztorys  powykonawczy  ma  być  dostarczony
Zamawiającemu w 3 egz.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może dokonać zapłaty za usługę w
formie płatności podzielonej (split payment).

§ 9

Kary umowne i odszkodowania

 1. Strony ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy w
formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:

 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za nieterminowe wykonanie określonego umową przedmiotu umowy  karę w wysokości  0,5



% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości  20%

wynagrodzenia brutto.
 1.2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez

Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
 2. Jeżeli  kara  umowna,  z  któregokolwiek  wymienionego  w  umowie  tytułu,  nie  pokrywa

poniesionej  szkody,  Strona  która  poniosła  szkodę,  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego,  dokumentując  swoje  roszczenie  wyliczeniem  rzeczywiście  poniesionych
szkód.

 3. W przypadku naliczenia kar umownych, ich kwota będzie potrącona z  faktury rozliczeniowej
VAT.

§ 10

Zmiany umowy

1. Wszelkie  zmiany umowy pod rygorem nieważności  wymagają formy pisemnej  w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez strony.

2. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w zakresie terminu realizacji  umowy, jeżeli  zaszły
okoliczności których nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, a w szczególności
wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego lub szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy. 

§ 11

Ochrona danych osobowych 
1. Zgodnie  z  treścią  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679  z  27.04.2016  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) dalej
RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
Miasta Świebodzice z siedzibą przy ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu
związanym  z  zawarciem  niniejszej  umowy.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą
przechowywane w trakcie okresu współpracy z Burmistrzem Miasta Świebodzice oraz na
potrzeby  archiwizacji  dokumentacji  związanej  ze  współpracą  według  okresów
wskazanych w przepisach szczególnych. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych.  Ma  Pani/Pan
prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem
iod@swiebodzice.pl   a  także  pocztą  tradycyjną  pod  adresem  Burmistrz  Miasta
Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,  z dopiskiem „do  Inspektora Ochrony
Danych”. 



4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą
poddawane profilowaniu. Administrator Ochrony Danych nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą
zostać  udostępnione  organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz
powierzone  na  podstawie  umowy  powierzenia  zawartej  na  piśmie  podmiotom
świadczącym usługi na zlecenie Burmistrza Miasta Świebodzice.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. e) lub f) RODO w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.

§ 12

Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie  odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności  przez  sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

3. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


