Załącznik nr 9 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr ZP.203…..................
ZP…………………………
z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. poz. 2019 ze zm. zwana dalej „PZP”)
zawarta w dniu ………….................. r. w Poznaniu pomiędzy:
Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki
57, 60-770 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII
Gospodarczy pod nr KRS 0000483352, posiadającą numer NIP: 2090002942, REGON:
302538131, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

1.

2.

§ 1. Oświadczenia i zobowiązania Stron
Wykonawca oświadcza, że:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy;
2) posiada uprawnienia, dysponuje wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu
Umowy;
3) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu
Umowy;
4) uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do wykonania przedmiotu Umowy;
5) posiada polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
w zakresie związanym z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę 100.000,00 zł oraz
zobowiązuje się ją odnawiać przez cały okres obowiązywania Umowy (aktualnie
obowiązująca polisa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy);
W sytuacji utraty ważności polisy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu odnowioną polisę w terminie do
7 dni od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
odpowiadającej warunkom określonym w ust. 1 pkt. 5.
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3.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany będzie
do dostarczenia Zamawiającemu listy pracowników, którzy będą świadczyli usługi objęte
przedmiotem Umowy.
4.
Zamawiający oświadcza, że:
1) posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej Umowy na warunkach w
niej określonych;
2) w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych polisą, o której mowa w ust. 1 pkt. 5, umożliwi
przedstawicielowi ubezpieczyciela wykonanie niezbędnych czynności, mających na celu
wyjaśnienie okoliczności zdarzenia;
3) jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
5.
Wykonawca oświadcza, że posiada umowę z Instalacją dedykowaną do zagospodarowania
bioodpadów i posiadającą odpowiednie moce przerobowe lub umowę z podmiotem
posiadającym taką umowę. Wybór przedmiotowej instalacji powinien uwzględniać zasadę
bliskości oraz efektywności.
6.
Wykonawca oświadcza, że przekaże bioodpady odebrane z terenów zarządzanych przez
Zamawiającego do Instalacji do tego dedykowanej i posiadającej odpowiednie moce
przerobowe. Wybór przedmiotowej instalacji powinien uwzględniać zasadę bliskości oraz
efektywności. Potwierdzeniem przekazania odpadów będzie karta odpadów z Bazy Danych
Odpadów (BDO), którą Wykonawca załączy do faktury za dany okres wykonania usługi.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na:
bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zielonych - zasobu nieruchomości
będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o., zlokalizowanego na terenie miasta Poznania, w
szczególności:
1) wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez
Zamawiającego (w tym cięcia pielęgnacyjne drzew - usuwanie suchych i połamanych
gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” - usunięciem gałęzi z pni z nadaniem
właściwego kształtu i statyki koronie; cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi
wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, będących w kolizji z budynkami lub ich infrastrukturą
techniczną, redukcja koron drzew, prześwietlanie koron drzew i inne prace
pielęgnacyjne w drzewostanie oraz przycinanie krzewów),
2) likwidacja pozostałości masy drzewnej po robotach w drzewostanie i krzewach,
3) usuwanie drzew powalonych przez wiatr wraz z usunięciem (frezowanie do poziomu
gruntu) karpiny powalonego drzewa ,
4) usuwanie odpadów stałych (przycięte gałęzie itp.)
5) wycinanie drzew, krzewów i usuwaniu karpin:
a) na które Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. uzyska decyzję
administracyjną,
b) innych drzew i krzewów na wycięcie których nie jest wymagana decyzja
administracyjna,
c) karpin drzew.
2. Do zakresu czynności związanych z wycinaniem drzew i krzewów należy:
1) pozostawienie karpin po wyciętych drzewach na poziomie gruntu,
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2) karczowanie korzeni wyciętych drzew i krzewów wraz z ich wywozem i dowiezieniem
ziemi urodzajnej,
3) usuwanie odrostów korzeniowych i korzeni za pomocą środka chemicznego,
4) usuwanie odpadów stałych (wycięte drzewa, krzewy, gałęzie itp.) wraz z ich
zrębkowaniem,
5) uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących usługi objęte
przedmiotem Umowy, w szczególności przycinanie oraz usuwanie drzew i krzewów.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby wymienione w ust. 1 na okres realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymkolwiek
pracownikiem przed zakończeniem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić kolejną
osobę również na podstawie stosunku pracy.
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy do przedłożenia oświadczenia
potwierdzającego zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, wszystkich osób wykonujących
usługi objęte przedmiotem Umowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich
na podstawie stosunku pracy i oświadczeniem o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na
dzień złożenia oświadczenia, a także wykaz osób wykonujących usługi objęte przedmiotem
Umowy, z podaniem imienia, nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz
wymiaru etatu i zakres obowiązków.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi objęte
przedmiotem Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji Umowy, 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 przedmiot Umowy w trakcie
realizacji Umowy:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy
wezwanie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie czy objęte wezwaniem czynności są wykonywane na
podstawie umowy o pracę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy,
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6.

7.

1.

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO . Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
4) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy;
5) 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
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) tzw. RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących przedmiot Umowy Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej § 9 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności, które zostały wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 4. Realizacja przedmiotu Umowy
W celu wykonania prac, o których mowa w §2 Umowy, Wykonawca zapewni wszelkie
materiały, sprzęt transportowy itp. niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,
za co nie będzie przysługiwać mu odrębne wynagrodzenie.
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2.
3.

Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą pracownicy
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
W przypadku sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu osób lub bezpieczeństwu mienia
Zamawiający telefonicznie lub drogą elektroniczną zgłosi Wykonawcy konieczność
wykonania usługi z podaniem jej zakresu i terminu, którą potwierdzi pisemnie w
późniejszym terminie. Wykonawca wykona tak zlecone prace bezzwłocznie, najpóźniej w
terminie 24 godzin od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

4.

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezleconą przez Zamawiającego część
zamówienia, jak również żadna rekompensata z tego tytułu.

5.

Zamawiający będzie pisemnie zlecał Wykonawcy zakres prac (zlecenie może zostać
również przesłane w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres mailowy:
…………………………………………...), z zastrzeżeniem ust. 3. W zleceniu
Zamawiający wskaże punkt adresowy oraz rodzaj prac do wykonania. Wykonawca
zrealizuje prace wymienione w wystawianych przez Zamawiającego zleceniach w
terminie najpóźniej 30 dni od dnia otrzymania zlecenia (przesłanego w formie pisemnej
lub elektronicznej). W przypadku braku możliwości wykonania prac w tym terminie
Wykonawca pisemnie lub elektronicznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, a
Zamawiający pisemnie lub elektronicznie może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu.
W przypadku braku wyrażenia zgody na przesunięcie terminu przez Zamawiającego
obowiązuje termin 30 dni od otrzymania zlecenia.
W ramach przygotowania oceny drzew do wycinki Wykonawca zobowiązany jest:
1) do przekazania pisemnej (lub w formie skanu przesłanego droga elektroniczną)
informacji dotyczącej zasadności przycięcia drzew i krzewów lub
2) do oznaczenia drzew i krzewów do wycięcia na mapkach dostarczonych przez
Zamawiającego podając: gatunek, obwód drzewa lub powierzchnię krzewów oraz
uzasadnienie przyczyny wycinki. Mapki z zaznaczoną lokalizacją drzew i krzewów
zostaną zwrócone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie …. dni (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) od dnia ich dostarczenia, chyba, że Zamawiający ustali inaczej.
Osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy:
1) ze strony Zamawiającego:
a) Imię i nazwisko: …………………………….
Adres e-mail: ………………………………….; tel. …………………………..
Adres do korespondencji: ZKZL sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
b) Imię i nazwisko: …………...…………...
Adres e-mail: ……………...………...; tel. ………………………...
Adres do korespondencji: ZKZL sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
2) ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ……………………………………….
Adres e-mail: ……………………………. tel. ………………………………...

6.

7.

§ 5. Pozostałe prawa i obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) Wykonywać wszystkie czynności rzetelnie, z zachowaniem najwyższej staranności w
zakresie wykonania prac jak i doboru stosowanych urządzeń.
2) Wykonywać prace z należytą starannością, zapewniając uzyskanie stałego efektu
estetycznego i użytkowego wykonywanego zamówienia.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

3) Wykonywać wszystkie czynności w sposób nieuciążliwy i niezakłócający spokoju
użytkowników nieruchomości.
4) Wywozić pozostałości drzew i krzewów w ciągu 24 godzin od zakończenia prac
na danej nieruchomości.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania przedmiotu
Umowy na poszczególnych nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest usunąć
nieprawidłowości w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego.
Prace związane z pielęgnacją i usuwaniem drzew powinny być wykonywane przez
Wykonawcę pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
Wykonawca zagospodaruje, na własny koszt, odpady zielone powstałe w wyniku realizacji
Umowy zgodnie z :
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz.797 z późn.zm.);
2) Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.2020 poz. 1439),
3) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów
(Dz. U. poz. 10),
4) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Poznania;
5) Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej Nr LIV/273/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porzadku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na
obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP.
Wymaga się, aby całość drewna pozyskanego podczas prac (grubizny) o pierścienicy
od 7 do 80 cm (bez karpin, z maksymalną ilością murszu do 20%, pocięte na odcinki 1-1,5m)
przewieziona została na teren bazy Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Margonińskiej
w Poznaniu.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy
wykonywaniu prac. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100).
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenie w wysokości wskazanej w ust. 6
przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentu
potwierdzającego terminowe opłacenie wymaganej składki lub raty składki na ubezpieczenie,
najpóźniej następnego dnia po upływie terminu jej płatności.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu w dniu zawarcia Umowy dokumenty
ubezpieczenia (oryginał polisy ubezpieczeniowej i dowody opłaty składek) wraz z mającymi
do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagana umowa ubezpieczenia
została zawarta i jest obowiązująca.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować w szczególności szkody w mieniu powierzonym
(ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy,
szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów
lub innych podobnych czynności lub prac, a także szkody wyrządzone przez
Podwykonawców Wykonawcy (rozszerzenie wymagane w sytuacji, gdy Wykonawca
korzysta z usług Podwykonawców).
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11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz ochrony
środowiska w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada
za nieprzestrzeganie tych przepisów.
12. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z działań lub
zaniechań Wykonawcy oraz osób lub podmiotów, przy pomocy których wykonuje czynności
wynikające z Umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza.
13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z działań lub
zaniechań Wykonawcy oraz osób lub podmiotów, przy pomocy których wykonuje czynności
wynikające z Umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza.
14. Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu, w terminie 14 dni od
wezwania do zapłaty, kwoty stanowiące równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych,
grzywien, odsetek, odszkodowań i innych nałożonych na Zamawiającego, a powstałych na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
15. Wykonawca odpowiada za zniszczenia drzew i krzewów będące niezamierzonym skutkiem
prowadzonych prac.
16. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami
oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
17. Prowadzenie prac nie może naruszać interesu osób trzecich.
18. Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zabezpieczyć teren prac oraz zapewnić
ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci i urządzeń.
19. Wykonawca zobowiązuje się uprzątać teren i wywozić przycięty materiał w terminach
i na zasadach określonych w umowie.
20. Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55).
21. Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie
napowietrzne) należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego,
Gazowego, Wodociągowego, MPK, Operatorów Telefonii itp.
22. Wykonawca zobowiązuje się zapewniać na swój koszt organizację ruchu w pasie drogowym
na czas wykonywania robót w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich i stosować się do ich
zaleceń.
23. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać uzgodnień z ENEA S.A. lub innym właściwym
podmiotem, w celu czasowego wyłączenia prądu i stosować się do wydanych zaleceń.
24. Wykonawca zobowiązuje się kupować preparaty do zabezpieczania ran drzew oraz inne
niezbędne do wykonania usługi materiały na własny koszt.
25. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy.
26. Jeżeli w toku czynności odbiorowych wykonanych prac zostaną stwierdzone wady
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru prac do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć wynagrodzenie za niewłaściwie
wykonaną część prac.

1.

§ 6. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego
wynagrodzenie wyliczone według cen jednostkowych netto, uwzględniających wszelkie
koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym:
a) Cięcie pielęgnacyjne 1 drzewa:
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2.

3.

4.

5.
6.

Cena ………... zł (netto).
Cięcie pielęgnacyjne 1 m 2 krzewów:
Cena …………. zł (netto).
Usunięcie 1 drzewa powalonego przez wiatr:
Cena …………... zł (netto).
Wycięcie 1 drzewa o obwodzie ≤ 50 cm:
Cena …………... zł (netto).
Wycięcie 1 drzewa o obwodzie 51-100 cm
Cena ………….. zł (netto).
Wycięcie 1 drzewa o obwodzie 101-200 cm
Cena …………... zł (netto).
Wycięcie 1 drzewa o obwodzie 201-więcej cm
Cena …………….. zł (netto).
Mechaniczne usunięcie 1 karpiny drzewa:
Cena ……………. zł (netto).
Wycięcie 1 m2 krzewu z karczowaniem korzeni:
Cena …………… zł (netto).
Wycięcie 1 m2 krzewu bez karczowania korzeni:
Cena ………... zł (netto).
Usunięcie 1m2 korzeni krzewów za pomocą środka chemicznego:
Cena …………. zł (netto).
Usunięcie 1 m2 korzenia drzewa za pomocą środka chemicznego:
Cena …………... zł (netto).

W przypadku usuwania drzew wielopniowych każdy pień liczony będzie osobno.
Do kwoty wynagrodzenia o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek od
towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za cały okres wykonywania Umowy
nie
może
być
wyższe
niż
………………….
zł
netto
(słownie:
……………………………………... zł 00/100) tj. ………………………….. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………. zł 00/100).
Zamawiający wskazuje, że minimalna wartość zleceń wynikająca z niniejszej umowy
nie będzie mniejsza aniżeli 30 % maksymalnego wynagrodzenie umownego,
wskazanego w ust.2.
Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę, po zakończeniu każdego etapu prac. Faktura obejmowała będzie zakres
prac faktycznie wykonanych. Wykonawca wystawi fakturę częściową za
zrealizowany etap prac nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczoodbiorczy oraz przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę zdjęcia przed i po
wykonaniu prac, na nośniku elektronicznym. Zdjęcia powinny być uporządkowane w
katalogi lub opisane w taki sposób aby analizujący je pracownik Zamawiającego nie
miał wątpliwości jakiej nieruchomości dotyczą. Wykonawca jest zobowiązany każdy
odbiór i transport odpadów zarejestrować w systemie bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) i przekazać Zamawiającemu kartę
przekazania odpadów wraz z fakturą za okres wykonania usługi, której dana faktura dotyczy
oraz potwierdzenie przekazania drewna do Zakładu Lasów Poznańskich (w
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

przypadku gdy drewno pozyskane podczas prac nie spełniać będzie wymogów drewna
dostarczanego do ZLP Wykonawca sporządzi odpowiednie oświadczenie w tym
zakresie).
Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z
załącznikami, tj. protokołem odbioru prac sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym
przez obie strony oraz nośnikiem elektronicznym zawierającym dokumentację zdjęciową
potwierdzającą wykonanie usługi, kartami przekazania odpadów oraz potwierdzeniem
przekazania drewna do Zakładu Lasów Poznańskich lub oświadczeniem w tym zakresie.
Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art..106e
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w szczególności – w
przypadkach wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na fakturze, który
znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. ”Biała
Lista”, zwany dalej „Wykazem”.
Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie,
Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
Zamawiającego.
W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić od
Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doręczenie Zamawiającemu odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wszelkie prace, bądź czynności wykraczające poza przedmiot niniejszej Umowy, które
wykonane zostaną przez wykonawcę bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym
traktowane będą jako odstępstwo od Umowy, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwać
wynagrodzenie.
§ 7. Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania na okres 12 miesięcy lub do
wyczerpania wynagrodzenia Wykonawcy (jeśli wyczerpanie nastąpi przed upływem
terminu na jaki została zawarta umowa).

1.

2.

§ 8. Kary umowne
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek czynności określonej
w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%
całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania czynności.
W przypadku naruszenia terminów określonych w § 4 ust. 3 lub 5, z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nieterminowego wykonania czynności. W
sytuacji naliczenia kary umownej/kar umownych z tytułu zwłoki, Zamawiający nie naliczy
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3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawcy jednocześnie kary umownej/ kar umownych o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu
Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego przez strony w § 6 ust. 2 Umowy.
Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniać będzie przy realizacji przedmiotu
Umowy pracowników w formie innej niż umowa o pracę Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego
obowiązek ich naliczenia, bez konieczności kierowania odrębnego wezwania do ich zapłaty.
Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej
Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30
% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj.:
……………….. zł (słownie: …………………………brutto), Wykonawca złożył w formie
…………………………………………………………………….
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy musi obejmować cały okres Umowy.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie innej niż pieniężna,
Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument potwierdzający zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy.
4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP.
Zamiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.

1.
2.

§ 10. Zmiany postanowień Umowy
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących
przypadkach:
1) W przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 PZP,
2) W przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 2 PZP,
3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku
wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, nieleżących po stronie
Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym
terminie. Wówczas termin realizacji Umowy, na wniosek Wykonawcy, może ulec
wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych
okoliczności lub działania tych okoliczności.
4) W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy
z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do
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niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający
uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach
zawartych w Umowie.
§ 11. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
1. Każde naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę stanowi ważny powód
do jej wypowiedzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może
rozwiązać Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, w szczególności
gdy:
a) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, mimo trzykrotnego pisemnego
upomnienia przez Zamawiającego,
b) Wykonawca dopuścił się rażącego niedbalstwa,
c) Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego,
d) trzykrotnie zostały Wykonawcy naliczone kary umowne.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
odpowiadającej warunkom określonym w § 1 ust. 1 pkt. 5, w terminie 1 miesiąca
po upływie ważności polisy stanowiącej Załącznik do niniejszej Umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy;
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
Ustawy.
6. W sytuacjach określonych w ust. 1-5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do czasu odstąpienia lub
rozwiązania Umowy.

1.

§ 12. Podwykonawstwo
Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca może zlecić Podwykonawcom
następujące elementy przedmiotu zamówienia:
.…………………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie zlecić wykonania
Umowy innemu podmiotowi.
3. W przypadku zlecenia wykonania części Przedmiotu Umowy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Zamawiającemu informacji zawierających dane
identyfikujące Podwykonawców w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności,
których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zachowania Podwykonawców jak za własne
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5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy
będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

§ 13. Informacje poufne
Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego obejmujących:
1) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa
Zamawiającego.
Informacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Informacjami poufnymi”.
Informacje poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię
zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu
Umowy.
Ujawnianie Informacji poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy
ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie przedmiotu Umowy, jest
dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
W przypadku, gdy Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia Informacji poufnych w
całości lub części uprawnionemu organowi i w granicach obowiązującego prawa,
Wykonawca zobowiązany jest jedynie uprzedzić Zamawiającego o nałożonym na niego
obowiązku.
W razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji
poufnych, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego, w celu umożliwienia mu podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji poufnych według najwyższych
przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci
teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane
Informacje poufne Zamawiającego, a także kontrolować ochronę Informacji poufnych oraz
przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji.
§ 14. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 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 (zwanego w dalszej części „RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach oraz w celu określonym w niniejszej Umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chro nią prawa osób, których dane dotyczą.
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO zapewnia wystarczające gwarancje
wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych
związanych z Umową spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.
Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

12

§ 15. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe klientów
administratora w postaci: imion i nazwisk, adresów zamieszkania, numerów telefonów oraz
adresów poczty elektronicznej.
2. Powierzone przez Administratora danych i klientów Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy.
§ 16. Obowiązki wykonawcy jako podmiotu przetwarzającego
1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organi zacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powie rzonych danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobo wych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której
mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważ nia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno
w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.
5. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Wykonawca bez zbędnej zwło ki zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.

§ 17. Prawo kontroli
1. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spełniają postanowienia Umowy.
2. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum
24-godzinnym jego uprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni.
4. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO
§ 18. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
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1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 102 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się
ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§ 19. Odpowiedzialność Wykonawcy jako podmiotu przetwarzającego
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczą cym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wia dome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wyko nawcy tych danych osobowych, szczególności prowadzonych przez inspektorów upo ważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp doty czy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

§ 20. Klauzula informacyjna (dotyczy osób fizycznych)
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,
dane kontaktowe 61 41 58 800 zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych to: e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,
3. W celu wykonania niniejszej Umowy Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, w tym:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, dla których Administratorem jest
Zamawiający.
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4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) Przenoszenia danych,
4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
niniejszej Umowy oraz realizacji ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z
niniejszą Umową.

§ 21. 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 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 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 da nych 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 osoby/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 re prezentantów 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 rachunkowopodatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
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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 ZKZL sp. z o.o. mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.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.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

§ 22. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w
szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór
będzie poddany rozstrzygnięciu według prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego w Poznaniu.
Termin na złożenie stronie oświadczenia woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie
zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku ostatni
znany Stronie adres uważa się za obowiązujący dla doręczeń.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Integralną część niniejszej umowy stanowią jej Załączniki.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników.
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