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Załącznik nr 5 do SWZ 

 
UMOWA (projekt) 

zawarta w Świerklańcu w dniu ………….. 2022 roku pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, działającym na podstawie wpisu do 
rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS: 0000019110, NIP: 645-21-62-922, Kapitał zakładowy: 6 385 400,00 zł, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………….  
2. ………………………………. 
oraz: 
Firmą ……………………………………działającym na podstawie wpisu do rejestru sądowego 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ……………, NIP …………………., Regon…………….., 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………… 
2. …………………………………… 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129) zostaje zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
§ 1  

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa elementów infrastruktury 
przystankowej, w tym.: 
1.1. wykonanie pełnej dokumentacji warsztatowej poszczególnych elementów infrastruktury 
zawierającej obliczenia i rysunki warsztatowe oraz inne informacje niezbędne do 
precyzyjnego wykonania poszczególnych elementów,   
1.2  wykonanie następujących elementów infrastruktury na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji warsztatowej: 

 - Słupek do znaku pojedynczego (SP-P-A)  
 - Tablica z jedną kolumną dla słupka pojedynczego (SP-2 typ 1) 
 - Tablica na rozkład jazdy 300x500mm (pkt.7 zał.nr 9)  
 - Tablica na nazwą przystanku na znak podwójny (SP-P3)  

1.3. wykonanie na podstawie zaakceptowanej dokumentacji warsztatowej i przedstawionych 
prototypów oraz dostawa następujących elementów: 
- Słupek tylko na tabliczkę wys. 2m nad grunt  (SP-P)    –   30 szt. 
- Słupek do znaku podwójnego  (SP-P-B)     –   20 szt. 
- Słupek do znaku pojedynczego (SP-P-A)     – 950 szt. 
- Tablica z jedną kolumną dla słupka pojedynczego (SP-2 typ 1)  – 920 szt. 
- Tablica z dwiema kolumnami do słupka pojedynczego (SP-2 typ 2)  –   40 szt. 
- Tablica z dwiema kolumnami i pomniejszonym frontem do słupka pojedynczego (SP-2 typ 

3) –   20 szt. 
- Tablica z jedną kolumną do słupka podwójnego (SP-P3)   –   14 szt. 
- Tablica z dwiema kolumnami do słupka podwójnego (pkt.7 zał.nr 9) –     6 szt. 
- Tablica na rozkład jazdy 300x500mm (pkt.7 zał.nr 9)    – 300 szt. 
- Tablica na rozkład jazdy 300x750mm (pkt.7 zał.nr 9)    – 150 szt. 
- Tablica na rozkład jazdy 300x1000mm (pkt.7 zał.nr 9)   – 150 szt. 
- Tablica dwustronna 300x750mm (pkt.7 zał.nr 9)    – 150 szt. 
- Tablica dwustronna 300x1000mm (pkt.7 zał.nr 9)    – 150 szt. 
- Tablica trójstronna 300x1000mm (pkt.7 zał.nr 9)    –   50 szt. 
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- Tablica czterostronna  300x1000mm (pkt.7 zał.nr 9)    –   50 szt. 
- Tablica na nazwą przystanku na znak podwójny (SP-P3)    –   20 szt. 
- Tablica na nazwą przystanku na znak pojedynczy (SP-P3)    – 980 szt. 
- Moduł zaślepki słupka ze znakiem ZTM (SP 4)    - 1000szt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej i technologicznej, 
normami i innymi przepisami prawa oraz warunkami wykonania zamówienia zawartymi w SW 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do dokumentacji 
wskazanej w ust. 1.1.   

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w 
zakresie wykonania umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających 
stosowne atesty i aprobaty techniczne oraz przy użyciu technik gwarantujących zgodność z 
SWZ, odpowiednią jakość i powtarzalność.  

6. Materiał, sprzęt niezbędny do wykonania umowy oraz dostawę przedmiotu zamówienia 
zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 

7. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego informować o stanie realizacji 
przedmiotu umowy i umożliwić ewentualną kontrolę w miejscu realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności w zakresie ilości i jakości wykonywanych wyrobów oraz zasobów 
kadrowych, technicznych i materiałowych zaangażowanych prze Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy. W przypadku zagrożenia terminów realizacji umowy, w szczególności 
poszczególnych zleceń Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego do przedstawienia planu naprawczego, przewidującego odpowiednie 
zwiększenie zaangażowania zasobów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

8. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany osobiście/z udziałem podwykonawców zgodnie z 
pkt. 9 formularza oferty.  

9. Następujące części zamówienia realizować będą podwykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………… 

10. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca poda, jeśli są znani,  nazwy oraz 
dane kontaktowe podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca 
niezwłocznie zawiadamia o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia.  

11. Powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na 
odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do faktur oświadczeń podwykonawców 
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należności wynikające z 
faktur za realizację zamówienia przez podwykonawców zostały zapłacone.  

 

§ 2 
 

1. Wartość netto przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą cenową,  wynosi  ………. zł + 
podatek VAT ……. zł, co stanowi cenę brutto: ………..zł (słownie: ………………. złotych 
…/100), w tym: 
………………………….. 

2.  Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło wynagrodzenie za wykonane 
dokumentacji warsztatowej, prototypów  oraz rzeczywistej ilości wykonanych i dostarczanych 
elementów wyposażenia. 

3. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dostarczoną i odebraną protokolarnie 
(pod względem ilości i jakości) przez Zamawiającego dokumentację i prototypy oraz 
sukcesywne dostawy elementów wyposażenia zgodnie z umową oraz zleceniami 
Zamawiającego.  

4. Zapłata wynagrodzenia zgodnie z umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 
Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 
uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. 
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5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty  należności  w  formie  przelewu bankowego 
na  konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za  datę  zapłaty  strony uznają datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Przelew na konto Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej i doręczonej faktury z zastrzeżeniem § 1 ust. 12.  

7. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2021 poz. 424) oświadcza, 
iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy. 

 
§ 3 

 

1. Termin realizacji całości zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
w tym: 
1.1. wykonanie dokumentacji warsztatowej - w terminie 30 dni od dnia zawarcia  umowy; 
1.2. wykonanie prototypów wszystkich elementów wyposażenia – w terminie 30 dni od dnia 

zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji warsztatowej; 
1.3. sukcesywne dostawy elementów infrastruktury przystankowej - 10 miesięcy od 

zaakceptowania prototypów. 
2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego tj. ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec. 
3. Dostawy odbywać się będą w dniach pracy Zamawiającego w godz. 7.00-14.00.  
 

§ 4 
 

1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o wykonaniu dokumentacji warsztatowej i  
prototypów oraz następnie poszczególnych partii wyrobów a Zamawiający zobowiązuje się 
dokonać ich odbioru w siedzibie Zamawiającego.  

2. Zamawiający dokona akceptacji dokumentacji warsztatowej i prototypów bądź wniesie do 
nich uwagi dotyczące konieczności usunięcia wad lub dokonania zmian mających na celu 
zapewnienie zgodności dokumentacji i prototypów z opisem przedmiotu zamówienia, w 
terminie 20 dni od otrzymania kompletu dokumentów i prototypów. Podstawą odbioru 
dokumentacji i prototypów będzie protokół odbioru podpisany przez Strony. Dokumentację 
warsztatową należy przekazać w formie elektronicznej na nośniku danych.  

3. W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji lub prototypów Zamawiający wyznaczy 
termin  na dokonanie poprawek i uzupełnień. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
dokonania wszelkich zmian i poprawek we wskazanym terminie. Po dokonaniu poprawek 
Zamawiający dokona ponownego odbioru dokumentacji lub prototypów.  

4. Od dnia odbioru przez Zamawiającego prototypów potwierdzonego protokołem bez uwag 
Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego wykonywania i dostawy, na pisemne 
zlecenia Zamawiającego elementów infrastruktury przystankowej  określonych w § 1 ust. 1.3 
umowy. W zleceniu Zamawiający będzie określał ilość i rodzaj zamawianych elementów oraz 
termin ich dostawy. Jednorazowe zlecenie nie będzie mogło dotyczyć wykonania dostawy w 
terminie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy zlecenia, chyba że Wykonawca, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, będzie mógł wykonać zlecenie  w terminie 
wcześniejszym.  

5. Odbiory przeprowadzać będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w obecności 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu, ul. Parkowa 3. 

6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą do momentu 
odebrania dostawy w siedzibie Zamawiającego.  

7. Wraz z odbiorem dokumentacji przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych w ramach 
umowy utworów następuje w ramach wynagrodzenia umownego. 

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
warsztatowej na wszystkich polach eksploatacji  (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych), w szczególności: 
8.1. nieograniczonego w czasie korzystania z dokumentacji;   
8.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 
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– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, zbycie oryginału lub egzemplarzy; 
8.3. praw do opracowywania dokumentacji, dokonywania zmian, w tym polegających na 
przygotowywaniu i wykorzystywaniu jej fragmentów do przygotowywania projektów 
wykonawczych; 
8.4. prawa do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, cyfrową i każdą inną dostępną; 
8.5.rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej, tj. publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
8.6.praw do realizacji elementów wyposażenia według dokumentacji; 
8.7. wykorzystania dokumentacji do sporządzania opracowań, szczegółowej dokumentacji 
branżowej, w tym wykonawczej oraz innych dokumentacji związanej z wprowadzeniem 
elementów wyposażenia do przestrzeni miejskiej; 
8.8. wykorzystania dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; 
8.9. publikacji dokumentacji w katalogach i informatorach oraz innych publikacjach; 
8.10. prezentowania dokumentacji na konferencjach, wykładach; 
8.11. zamieszczenia dokumentacji w internecie i sieciach wewnętrznych oraz mediach.  

9. Jeśli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady lub usterki w przedmiocie 
odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania czynności odbioru uzasadniając w 
protokole odmowę odbioru. W takim przypadku Strony ustalają nowy termin 
przeprowadzenia odbioru.   

 
§ 5  

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Wraz z dokonaniem odbioru Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w umowie.  

3. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

4. Gwarancja jakości za wady dostarczonych elementów infrastruktury przystankowej zostanie 

udzielona na okres 48 miesięcy liczonych od daty odbioru dostawy bez uwag.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o ujawnieniu wady. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin jej usunięcia.  

6. W przypadku, gdy wada zostanie ujawniona w okresie gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę w terminie 3 dni o dnia zawiadomienia.  

7. Wszystkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca.  

 
§ 6 

 

1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta obejmuje również straty 
Zamawiającego wynikające z ewentualnych kar nałożonych na Zamawiającego mających 
związek z przedmiotem zamówienia. 

2. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy, w przypadku gdy to niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.   

3. Pojęcie siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Strony powołującej się na wystąpienie siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które 
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wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności  w rozumieniu art. 355 § 2 
Kodeksu cywilnego.  

4. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: 
- działania wojenne lub stany nadzwyczajne (w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 
żywiołowej, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii), 
- atak terrorystyczny,  
- strajk trwający dłużej niż 30 dni, 
- działania siły natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się 
zabezpieczyć. 

5. Strona powołująca się na działania siły wyższej zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie 
drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę 
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu siły wyższej dowodów 
potwierdzających ich wystąpienie.   

§ 7 
 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust.1  umowy; 

b) W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminów wykonania i dostarczenia przedmiotu 

umowy (każdej części) wolnego od wad – karę umowną w wysokości 0,1%  wartości 

netto niedostarczonych elementów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, braków lub uchybień, 

stwierdzonych podczas odbioru – w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonych 

elementów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

d) W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji – 

karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust.1  umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w  § 2 ust.1  umowy. 

 
§ 8 

 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach 
określonych w art. 456 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w 

następujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo 

wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w 

tym celu terminu - odstąpienie w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu; 

b) łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30% wartości 

wynagrodzenia netto – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia przekroczenia limitu kar 

umownych naliczonych Wykonawcy;  
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c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

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

dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

d) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - odstąpienie w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.   

 

§ 9 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy są dopuszczalne na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku: 

a) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z 
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 
organów, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego lub prawnego; 

b) zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i usług, przy czym automatycznej zmianie 
ulega kwota Vat i kwota wynagrodzenia brutto; 

c) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, w takim zakresie w jakim będzie to konieczne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego lub prawnego, w szczególności 
poprzez zmianę terminu realizacji umowy, o taką ilość dni w których wystąpił stan siły 
wyższej;  

d) zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (przy dochowaniu 
przez nich należytej staranności), skutkujących niemożliwością lub znacznymi 
opóźnieniami w realizacji zamówienia, a w szczególności niedostępnością na rynku 
materiałów spełniających parametry wskazane w dokumentacji  załączonej do SWZ lub 
w dokumentacji warsztatowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z 
rynku tych materiałów jak również koniecznością zbyt długiego oczekiwana na dostawę 
materiałów, o ile oczekiwanie to nie jest wynikiem opóźnienia Wykowany w złożeniu 
zamówienia na te materiały poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy; 

e) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów  realizacji przedmiotu umowy lub eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości produktów;  

f) zmian, które pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry 
techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji; 

g) wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności powodujących konieczność 
opracowania bądź uzyskania dodatkowych materiałów, dokumentów itp. niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy poprzez zmianę terminu realizacji 
przedmiotu umowy o taką ilość dni w których niemożliwe było  wykonanie tych czynności. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest uprawniony do zmiany 

podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany nowy 

podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie co najmniej na poziomie, który umożliwiłby 

Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, gdyby to na wiedzę 

i doświadczenie tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania 

przetargowego. 
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4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia jak również zmiany warunków niniejszej Umowy 

wymagają formy pisemnej potwierdzonej przez drugą stronę pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego 

na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Cesja dokonana 

bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków umowy.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i Prawa zamówień publicznych.  

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, 
zaś w przypadku niemożności ich polubownego zakończenia, organem rozstrzygającym spór 
będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                  
ze stron. 

10. Integralną część Umowy stanowią: 
a) załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna - art.13 RODO 

b) załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna - art.14 RODO 
 

 

 Zamawiający   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Załącznik nr 1 do Umowy  
 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 
Świerklaniec, ul. Parkowa 3, adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl, strona internetowa: 
www.pkm-swierklaniec.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
adres email: j.muniak@pkm-swierklaniec.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a. zawarcia umowy, 
b. realizacja i rozliczenie umowy, 
c. archiwizacja dokumentacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia), 
b. obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 

1994r.o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), 

c. obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym  
przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym  
na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, 
operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w 
zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane 
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu 
BIP; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  
z przepisów prawa dot. archiwizacji t.j. 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku 
następującego po roku zakończenia umowy. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz c  
i umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją 
niepodania danych jest brak możliwości zawarcia lub realizacji lub rozliczenia umowy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, 
ul. Parkowa 3, adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl, strona internetowa: www.pkm-
swierklaniec.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
adres email: j.muniak@pkm-swierklaneic.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
a. zawarcia umowy, 
b. realizacja i rozliczenie umowy, 
c. archiwizacja dokumentacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora jakim są zawarcie i realizacja umowy dotyczącej wykonania i 
dostawy elementów infrastruktury przystankowej (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), 

b. obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

5. Przetwarzane są następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, 
nr telefonu, adres e-mail. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom 
w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności. Ponadto 
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  
z przepisów prawa dot. archiwizacji t.j.: 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku 
następującego po roku zakończenia umowy albo do skutecznego wyrażenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Pani/Pana pracodawcy. 
 
 

 


