
1 

 

Załącznik nr 6 
do SWZ 

 
U M O W A  N R  __________ ( p r o j e k t )  

 

W dniu ____ r. w Kętrzynie pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa działa: 

Pan Marcin Kołtonowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

a 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§  1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku przeprowadzonego  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.32.2022 przeprowadzonego w 

trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) - 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: Wycinka drzew przydrożnych 

zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Kętrzynie, w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opisie 

Przedmiotu Zamówienia.  

2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie wycinki 475 szt. drzew, 

2) wywóz drewna z miejsca wykonywania usługi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt, 

3) uprzątnięcie miejsca wykonywania usługi niezwłocznie i na bieżąco poprzez utylizację odpadów z 

wycinki, 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Mając na względzie regulacje ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022r., poz. 835) (zwanej dalej Ustawą) – stanowiących regulacje prawa powszechnie 

obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów rosyjskich (tzn. 

podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i 

zakazy związane z obszarem zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że w dniu zawierania 

umowy nie stanowi podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy i w trakcie trwania postępowania 

nie stanie się podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1  Ustawy. 

 

§  2 

TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach: 

1) wycinka drzew do dn. 28.02.2023r. 

2) uporządkowanie pasa drogowego i przyległego terenu do dn. 30.04.2023r. 

3) wykonanie niwelacji wystających pni drzew ściętych, do 5 cm poniżej gruntu do dn. 30.04.2023r. 

4) opracowanie i wykonanie dokumentacji powykonawczej do dn. 12.05.2023r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania wycinki w terminie do 2 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 
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3. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi w terminie … dni (zgodnie z czasem zadeklarowanym w 

ofercie Wykonawcy) od dnia przekazania terenu realizacji usługi. 

 

§  3 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określa się do kwoty 

brutto: _______ PLN (słownie złotych: _________ /100), zawierającej podatek VAT w przewidzianej 

prawem wysokości stawki procentowej, obowiązującej w dniu złożenia oferty, w kwocie: _____ PLN 

(słownie złotych: __________ /100). 

2. Wskazane przez Wykonawcę w formularzu cenowym ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie 

trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Końcowa wartość usługi zostanie określona poprzez przemnożenie ceny jednostkowej zawartej w 

formularzu cenowym przez rzeczywistą ilość wykonanej usługi i po powiększeniu o należny podatek 

VAT nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, że zakres wycinki wskazany w formularzu cenowym stanowi 

maksymalny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym i może ulec zmniejszeniu o nie 

więcej niż 20%. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu 

zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac oraz 

ich cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, jak i roszczeń o odszkodowanie lub 

innych. 

5. Zmiany określone w ust. 4 pociągają za sobą proporcjonalne zmniejszenie całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 bez konieczności sporządzania pisemnego 

aneksu. 

6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego usługi nie przewiduje się ponownego negocjowania 

cen jednostkowych przedmiotowej usługi, bowiem wszelkie ryzyka z tym związane Wykonawca ujął w 

wynagrodzeniu ofertowym. 

7. Rozliczenie prac będących przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wraz z 

załączonym do faktury protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzonego przez 

przedstawiciela Zamawiającego i podpisanego przez obie strony. 

8. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących informacji: 

1) Nabywca: Powiat Kętrzyński, 11 – 400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1 (NIP 742-18-42-131); 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, z siedzibą: ul. Bałtycka 20,  

2) na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy wystawiona 

faktura oraz wskazać rachunek bankowy zgodny z ust. 9, 

3) fakturę należy dostarczyć do: Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. 

Bałtycka 20. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy __________ 

w banku ______________, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na kwotę potwierdzoną przez strony w protokole 

odbioru. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który 

będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający 

uprawiony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie 

podatników VAT. 

10. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu 

do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego rachunku bankowego, ryzyko 

i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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11. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

12. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawę zwrotu Wykonawcy faktury, o ile ta była 

uprzednio wystawiona. 

14. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania prac z przyczyn opisanych w §13 ust. 

5, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonane usługi w wysokości stanowiącej 

iloczyn wykonanych prac ceny jednostkowej zawartej w formularzu cenowym. 

 

§  4 

ODKUPIENIE DREWNA PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować we własnym zakresie po jego 

wykupieniu od Zamawiającego – kalkulację wartości wykupu drewna, w tym ceny drewna ustala się 

zgodnie z § 4 Załącznika do Uchwały Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 

2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki 

drzew przydrożnych, którego kopia stanowi załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. Szacunkowa 

ilość pozyskanego drewna  to ok.: 1 623,44 m3. Zgodnie z § 4 ust. 7 wyżej wskazanego Regulaminu w 

sytuacjach nadzwyczajnych, zgłoszonych przez podmiot realizujący wycinkę, tzn. po ścięciu drzewa, 

jeżeli okaże się, że miąższość ściętego drzewa w odniesieniu do obliczonej miąższości drzewa 

stojącego znacznie się różni (pusty pień w swoim rdzeniu etc.), dopuszcza się korektę poprzez 

ponowne brakowanie i przyjęcie wyniku drugiego pomiaru jako decydującego do oszacowania 

wartości ściętego drzewa. Brakowanie przeprowadza upoważniony przedstawiciel ZDP w Kętrzynie. 

2. Zamawiający wystawi fakturę VAT za drewno opałowe w ciągu 14 dni od odbioru końcowego, zgodnie 

z Regulaminem wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych. 

3. Wykonawca opłaci fakturę VAT za zakupione drewno opałowe w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

faktury przez Zamawiającego. 

 

§  5 

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, Opisem przedmiotu 

zamówienia, wymogami bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności 

zgodnie z wymogami ustawy prawo o ruchu drogowym z wykorzystaniem maszyn i urządzeń będących 

w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania. Wykonawca wskazuje przy 

tym, że wszelkie maszyny czy urządzenia są sprawne, a w przypadku jakichkolwiek awarii w miejsce 

uszkodzonych maszyn czy urządzeń zobowiązuje się dostarczyć inne maszyny czy urządzenia o nie 

gorszych parametrach niż te uszkodzone. 

2. Wszelkie uzgodnienia i informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą w 

formie pisemnej przesłanej e-mailem. Wysłanie informacji e-mailem uważać się będzie za skutecznie 

złożone i skutecznie doręczone w dniu dokonania tej czynności. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić szczegółową 

lokalizację oraz kolejność wykonywania prac z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek informowania przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia usług. 

5. Od dnia przejęcia terenu wykonywanych usług Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną za 

bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich, w związku z wykonywanymi pracami objętymi umową 

w obrębie terenu ich wykonywania, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 

trzecim. 

6. Wszelkie konsekwencje wycinki drzew nieobjętych Opisem przedmiotu zamówienia obciążają 

Wykonawcę. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na 

kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. 

8. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem prac, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także z ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

9. Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowę ubezpieczenia, o 

której mowa w ust. 7 wraz z dowodem uiszczenia składki. 

10. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest bez odrębnego 

wezwania do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia. 

 

§  6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu wykonywania prac, 

2) odbiór prac, 

3) zapłata wynagrodzenia. 

 

§  7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności wskazanych w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonywanie prac zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów oraz ewentualnymi 

wskazówkami i zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, 

2) zapewnienia, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

3) prowadzenie usług w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze z zachowaniem ciągłości 

ruchu kołowego i pieszego, a ewentualne utrudnienia w ruchu wynikające z prowadzonych prac 

ograniczyć do niezbędnych potrzeb, 

4) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca wykonywania usług; oznakowanie to 

powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych, odpowiadać wymogom 

wynikającym z „Projektu organizacji ruchu”, 

5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących wykonywania usług w zakresie określonym w SWZ 

oraz w zgodzie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami właściwych podmiotów i organów 

dotyczących realizowanych prac, 

6) niezwłoczne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywania 

usług kontrolach i wypadkach, 

7) informowanie przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia usług, 

8) zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu zakończenia prac, stanowiących przedmiot zamówienia i 

gotowość do odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto między innymi do: 

1) wywozu drewna z miejsca wykonywania usługi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt, 

2) uprzątnięcia miejsca wykonywania usługi niezwłocznie i na bieżąco poprzez utylizację odpadów z 

wycinki, 
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3) sprawowanie nadzoru przyrodniczego podczas wykonywanych prac. 

4. Maszyny i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy dostarczy na własny koszt 

Wykonawca. 

5. Najpóźniej w dniu przekazania terenu wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) oraz zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z 

kierowaniem ruchem drogowym. Koszty oznakowania, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu obciążają Wykonawcę. 

6. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zatrudniał, przez cały okres obowiązywania umowy, na 

podstawie umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w rat. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do 

powierzonych zadań: wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, 

pracowników biurowych i kadry kierowniczej, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

7. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących 

osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Ust. 6 i 7 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma 

obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę i dalszych 

podwykonawców osób, o których mowa w ust. 6, na podstawie stosunku pracy. 

9. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 

6 oraz ust. 8. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

10.  Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany 

ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. 

11.  Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania obowiązku z ust. 6 lub ust. 

8 przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami 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 (dalej 

rozporządzenie o ochronie danych) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia o ochronie danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 

anonimizacji. 

12.  Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 6 i 8, w szczególności 

przez zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych z uwzględnieniem zasady ustalania wymaganego udziału pojazdów określonej 

w art. 36a wymienionej ustawy. Zamawiający może w każdym momencie w okresie realizacji 

przedmiotu umowy wnieść o potwierdzenie przez Wykonawcę wypełniania przedmiotowych 

obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownego oświadczenia w 

terminie niezwłocznym od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, nie dłuższym 

jednak niż 7 dni roboczych. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę powyższych 

obowiązków, jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego oświadczenia, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym 

może skutkować skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy na zasadach określonych w § 13. 

14. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty na 

kwotę: ____________ PLN (słownie: _______________ złotych i _____/100) . 

15. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego przedmiotu umowy. 

 

§  8 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania strony i odpowiedzialnym za 

przebieg realizacji umowy będzie P. __________, tel. ___________, e – mail: ___________. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania strony i odpowiedzialnym za 

przebieg realizacji umowy będzie: P. _________, tel. __________, e – mail: _____________. 

3. Strony umowy mogą wyznaczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany osób, o 

których mowa w ust. 1 i 2, Strona dokonująca zmiany powiadomi na piśmie drugą Stronę. Zmiana osób, 

określonych w ust. 1 i 2, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z 

jakością i ilością usług, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w 

granicach opisu przedmiotu zamówienia i umowy. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do sprawdzania wykonywanych usług i powiadamiania 

o wykrytych wadach Wykonawcę. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wstępu na teren wykonywania usług i ich kontroli w 

każdym czasie. 

7. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z przedstawicielem 

Zamawiającego oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych usług, jeżeli 

są one zgodne z prawem. 

 

§  9 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne, naliczane w następujących przypadkach: 

1)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w wykonaniu każdego etapu umowy, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 

terminem określonymi w § 2 ust. 1, a faktycznym dniem zakończenia wykonywania usługi; 

b) za zwłokę w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy terminem wyznaczonym w § 2 ust. 3, a faktycznym dniem rozpoczęcia wykonania 

usługi; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunięcie wad; 

d) jeżeli usługi objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny 

niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 5,0% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy ujawniony przypadek; 

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca bądź odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w § 13 ust. 1 w wysokości 10,0% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 3 ust. 1, określonego w dniu zawarcia umowy; 

f) za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę § 7 ust. 6 w wysokości 

1 000,00 PLN za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy. Kara ta stanowić 

będzie wynik iloczynu kwoty 1 000,00 PLN oraz ilość miesięcy, podczas których dana osoba 

nie miała wymaganej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru; 

g) za każdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawcę zapisów z § 7 ust. 8 - w 

wysokości 500,00 PLN. 

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

jedną ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wykonywanych usług lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. 

 

§  10 

PODWYKONAWCY 

1. Powierzenie czynności będących przedmiotem umowy osobie trzeciej możliwe jest jedynie po 

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w ust. 3, na którego zasoby, jako 

podmiotu trzeciego Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp, jest 

dopuszczalna jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 

3. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, obejmującej 
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________________________________________________________________________________ 
(zakres (opis) części zamówienia) 

Podwykonawcy: 
________________________________________________________________________________ 

        (nazwa (firma) Podwykonawcy) 
Powierzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w formie i na zasadach określonych  

w § 10. 

(Ust. 3 będzie miał zastosowanie w przypadku, kiedy Wykonawca wskaże, że będzie wykonywał  

w tej części umowę za pomocą podwykonawców, na których zasoby jako podmiotu trzeciego 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp) 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji prac objętych umową wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

naliczania kar umownych. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

6. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zamieścić w umowie z 

Podwykonawcą zapis, w wyniku którego Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie będzie mógł bez 

zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

§ 11 

ODBIORY 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będzie odbiór końcowy usługi. 

2. Odbiór końcowy usługi przeprowadza Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia o 

zakończeniu prac. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, odbiór usługi potwierdzony 

jest protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez obie Strony. 

3. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy dokumentację powykonawczą w 3 egz. oraz na 

nośniku CD, z podpisem przedstawiciela Wykonawcy.  

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nieistotnych nadających się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

 

§ 12 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD 

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wykrytych 

wadach. 

2. O wykryciu wady przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w 

terminie 3 dni od daty jej wykrycia. 

3. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie, a w przypadku, kiedy Wykonawca nie stawi się 

w wyznaczonym terminie Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, którego ustalenia będą 

wiążące dla stron. 

4. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

zakończenia usługi. 

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku powstania szkody na rzecz Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania usług wymienionych w § 1, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

pełnej wartości szkody. 
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§ 13 

WYPOWIEDZENIE UMOWY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym wypowiedzieć Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie wskazanym w § 2 ust. 3, a opóźnienie w tym przypadku 

wynosi co najmniej 2 dni. Dla skuteczności oświadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy 

do usunięcia naruszeń, 

2) Wykonawca przerwał wykonywanie usług w przypadku, kiedy przerwa trwa dłużej niż 5 dni 

kalendarzowych, 

3) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Opisem 

przedmiotu zamówienia, wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową. Dla 

skuteczności oświadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń, 

4) Wykonawca nie przedłożył dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 7 i 9, 

5) Wykonawca nieterminowo usuwa stwierdzone nieprawidłowości. Dla skuteczności oświadczenia 

nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów. Strony zgodnie uznają, że 

za ważne powody nie są uznawane jakiekolwiek braki kadrowe czy awarie sprzętu niezbędnego do 

wykonania przedmiotu umowy, jak też problemy finansowe Wykonawcy bowiem te ryzyka 

Wykonawca ujął na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. W oświadczeniu Wykonawca jest 

zobowiązany podać szczegółowe uzasadnienie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze 

szczególnym powołaniem się na ważne powody. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części 

umowy. Wynagrodzenie to będzie stanowiło iloczyn rzeczywistej ilości wykonanych prac i ceny 

jednostkowej wymienionej w formularzu cenowym powiększonej o należny podatek VAT. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych, 

2) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny usług w toku wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

3) niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty wypowiedzenia umowy, usunięcia 

z terenu wykonywania usług urządzeń zaplecza przez niego dostarczonych. 

5. Zamawiający w razie wypowiedzenia umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz zapłaty 

wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu, w terminie określonym w § 3 ust. 10, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu usług pod swój dozór w terminie 5 dni od daty wypowiedzenia 

od umowy.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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7. Zamawiający jest uprawiony oprócz wypadków wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w art. 456 

ustawy Pzp, do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach, przy czym winno to nastąpić w 

terminie 45 dni od daty powstania przesłanki odstąpienia: 

1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z naruszeniem jej postanowień, 

2) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy w terminie nawet w 

przypadku, kiedy Wykonawca dopuścił się wyłącznie opóźnienia, 

3) opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości, 

4) zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy przez osoby nie zatrudnione zgodnie z 

Kodeksem pracy, 

6) suma kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a)-d) oraz f)-g) przekracza ich 

maksymalną wysokość wskazaną w § 6 ust. 5. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na podstawę odstąpienia zastosowanie znajdują 

postanowienia ust. 3, 4, 5 umowy. 

10. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do prac przerwanych będę mieć zastosowanie 

zapisy umowne, w szczególności dotyczące kar umownych oraz rozstrzygnięć sporów. 

 

§ 14 

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z niniejszej 

umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia uwag 

do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Umowa przeniesienia wierzytelności powinna zawierać numer rachunku bankowego cesjonariusza. W 

przypadku, gdy cesjonariuszem będzie Podwykonawca numer rachunku bankowego powinien być 

zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie o podwykonawstwo. W umowie przeniesienia 

wierzytelności Cesjonariusz oświadczy, o ile dotyczy go zapis o tzw. białej liście, że jest 

zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu 

podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który 

będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku, gdy wskazany przez Cesjonariusza rachunek bankowy nie będzie 

ujawniony w wykazie podatników VAT, Cedent uprawiony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Cesjonariusza widniejący w wykazie podatników VAT. Zmiana rachunku bankowego 

cesjonariusza powinna następować aneksem do umowy cesji. 

3. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe 

Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) wydłużenia terminów określonych w § 2 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności; 

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar 

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 
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załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia, 

b) gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności nadmierne 

wichury, silne wiatry pow. 10 m/s, mrozy, intensywne opady deszczu, śniegu, gradu), które 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usługi oraz które zagrażają życiu, zdrowiu i mieniu 

Wykonawcy przy wykonywaniu wycinki drzew. Termin zostanie przesunięty odpowiednio o 

czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków, 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, 

d) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

a)    zmiany zakresu przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem § 3 ust. 4, 

b) zmiany zakresu przedmiotu umowy z tytułu zlecenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 455 

ust. 1 pkt 3 Pzp, 

c) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, 

3) w celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2 lit. c), Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

wniosek o dokonanie takiej zmiany. Składając wniosek Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, 

że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia i są zwiększone w stosunku 

do tych skalkulowanych przez niego w złożonej ofercie, w odniesieniu do pozycji w formularzu 

cenowym. W przypadku, jeśli przedłożone przez Wykonawcę dowody, zdaniem Zamawiającego 

będą niewystarczające, Zamawiający ma prawo żądać dalszych wyjaśnień i dokumentów 

potwierdzających wniosek Wykonawcy, 

4) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego. W przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie odrębnych przepisów, 

5) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku: 

a)   zdarzeń losowych; 

b) nieprzestrzegania warunków niniejszej Umowy, na podstawie polecenia Zamawiającego; 

c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy; 

6) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w § 10 ust. 3 umowy na zasadach 

określonych odpowiednio w § 10 ust. 2. 

7) w przypadku gdy nie ma zastosowania § 10 ust. 2, zmiana Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, któremu/-ym powierzono wykonanie części przedmiotu zamówienia, nie stanowi 

zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

2. Ewentualne zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie aneksu do umowy 

– pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3 ust. 5. 

3. Każda ze stron może zawnioskować o zmianę Umowy. W celu dokonania zamiany Umowy Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej zakres proponowanej zmiany, opis 

okoliczności faktycznych uprawiających do dokonania zmiany, podstawę dokonania zmiany, 

informację i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 
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5. O zmianach teleadresowych, zmianach rejestrowych Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku braku 

powiadomienia, o zmianie adresu Strony, pisma wysłane na dotychczasowy adres uznaje się za 

skutecznie doręczone. 

 

§ 16 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa 

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub 

sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 

zachowają pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na 

mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla 

każdej ze Stron. 

 

§ 17 

RODO 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), Zamawiający zastrzega, że udostępnione 

Wykonawcy przez Zamawiającego dane osobowe winny być wykorzystywane przez administratora w 

trakcie realizacji umowy wyłącznie na potrzeby wykonania i rozliczenia przedmiotu zamówienia. 

 

§ 18 

PROCEDURY ROZSTRZYGNIĘĆ SPORÓW 

1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przez realizacji jej postanowień. 

2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze 

porozumienia. 

3. Sprawy nierozwiązane podlegają rozstrzygnięciem sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,  

2) Oferta - załącznik nr 2. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

4. Umowa niniejsza zawiera _____ (_____) ponumerowanych stron. 

 

 

Zamawiający                                             Wykonawca 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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, informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie z siedzibą przy ul. 
Bałtyckiej 20. 

2. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: listownie na adres siedziby 
administratora oraz przez e-mail: iodo@zdp.ketrzyn.pl 
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących 

celach: 
a) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 
d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

wynikająca m.in. z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych i innych. 

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z 
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 
a) czasu obowiązywania umowy, 
b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 
żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody 
na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego 
interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
9. W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/ Pan prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/ Pan 
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-
mailowy. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

mailto:iodo@zdp.ketrzyn.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW – DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJĄCYM ORAZ 

PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub 
RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać 
dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie 
wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej 
umowy, określonymi w ust. 3. 

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 
1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób 

wskazanych w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy. 
2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej 
umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i 
realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i 
realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych). 

3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. 
Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej 
umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te 
mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z 
tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych; 
sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania 
swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane 
uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7. 

6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych 
można kontaktować się: 
a) z ramienia Zamawiającego mailowo, pod adresem iod@zdp.ketrzyn.pl 
b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem ………………… 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może 
uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

9) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z 

zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć 
miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich 
zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. 

11) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia 
danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz 
inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

 

mailto:iod@zdp.ketrzyn.pl

