
 

Nazwa projektu pn. „Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Cieszanowie” - nr RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO 

WP na lata 2014-2020. 
 

 

 Zał. Nr 1 do SIWZ – Projekt umowy Strona 1 z 19 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

- Projekt umowy- 

 

Umowa Nr …… /2019 
 

zawarta dnia ............................... 2019 r. w Cieszanowie pomiędzy:  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 37-611 
Cieszanów , NIP: , 793-15-52-260 REGON: 180083006 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

Pan Janusz Mazurek       – Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie 

Pan Wiesław Ciepły        – Prokurent Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-

ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12) – 23) ustawy Pzp. 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Budowa 

kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Cieszanowie” - nr RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO 

WP na lata 2014-2020 . 

 Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni  ścieków 

w Cieszanowie”  Sitopiaskownik –dostawy. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania prac określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy, 

2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

techniczną. W przypadku, gdy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją techniczną i wpłynie to na obniżenie wymaganej jakości, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy niezgodne z dokumentacją 

techniczną będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

o wykryciu błędów w dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, a także zawartą  

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o dokumentację projektową techniczną, zapoznał się z warunkami prowadzenia 

robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków 

realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 

31.08.2020 r.  

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn 

stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.   

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór etapu prac i odbiór końcowy 

przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

§ 3 
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Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: …………………………….……………………………………………zł. netto  

plus należny podatek VAT …..% w wysokości ………………………………………………..…… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: ……….…………………….…………………..……….zł  

(słownie: ………………………….………………..…………......................................................................………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich prac 

i czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do 

poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w ust. 1. 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca realizacji montażu, za który 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb montażu, 

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zamówienia do dnia odbioru prac, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi, 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu montażu od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 1, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu montażu i prowadzonych 

prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych prac z podaniem rodzaju 

zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji zadania, 
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5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

odbiegających od dokumentacji technicznej mających wpływ na wykonanie 

przedmiotu zamówienia - ujawnionych w toku wykonywanych prac,  

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb montażu i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

montażu, 

10)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dla swoich 

pracowników  na   placu montażu przez cały okres wykonywania prac, 

podwykonawców, przedstawicieli Zamawiającego i innych podmiotów 

mających prawo wstępu na teren montażu oraz ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody powstałe na terenie montażu i w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji montażu, 

13) uporządkowanie placu po wykonanym montażu w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanego montażu, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu montażu, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 

montażu, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania montażu do odbioru, 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę, 

19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji prac oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

21) prowadzenie prac montażowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia,  

22) uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu prac montażowych  

w danym dniu – każdego dnia, 
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23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

montażu a także w trakcie prowadzenia prac – zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępu na plac montażu osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu w strefie zagrożenia, 

24) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do 

przystąpienia do użytkowania. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 

betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 

do unieszkodliwienia. 

4. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 

użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 

wynikające z prowadzonych prac, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 

działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Wszystkie wykonywane roboty montażowe należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

poszanowaniem mienia oraz obowiązującymi wymaganiami prawa.  

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego prac, miejsce montażu pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie prac z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem 

odbioru wykonanych prac i dostaw.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, 

 ul. Kościuszki 6,  

37-611 Cieszanów,  

NIP 793-15-52-260 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 

wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

§ 6 

Odbiory prac 

1. Komisyjny odbiór końcowy prac montażowych zorganizowany będzie przez 

Zamawiającego w terminie  3 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez 

Wykonawcę. 

2. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego prac, który powinien zostać 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

3. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dwa 

komplety dokumentów odbiorowych obejmujące wykaz zamontowanych 

materiałów; instrukcje obsługi urządzeń (w języku polskim); atesty jakości wyrobu 

wystawione przez producenta, w tym deklaracje zgodności WE (CE) oraz certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów w urządzeniu (jeżeli ma to 

zastosowanie). 

4. Podpisanie protokołu odbioru jest możliwe jedynie po pozytywnych wynikach prób 

wskazanych w ust. 5. 

§ 7  

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w 

usunięciu wady w wysokości 500,00 zł. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona samodzielnie (bez podwykonawców) kluczową część 

przedmiotu zmówienia tj. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Cieszanów” -  Wyposażenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Cieszanowie. 
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2. Wykonawca zleci podwykonawcom następujące części zamówienia 

1) ……………………………………………………………….4 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia roszczenia zmiany 

podwykonawcy, jeżeli stwierdzi, że wykonuje on przedmiot zamówienia niezgodnie 

z umową lub dokumentacją techniczną.  

 

§ 9 

Personel  

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: 

……………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

……………………… . 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonaniu prac montażowych 

osób posiadających odpowiednie stosowne kwalifikacje zawodowe.. 

4.  Wykonawca wyznacza osobę do pełnienia funkcji kierownika zespołu 

montażowego ……………………………………. 

5.  Kierownik zespołu montażowego budowy zobowiązany jest do: 

1) dbania o prawidłowe i zgodne w wiedzą techniczną wykonanie przedmiotu 

zamówienia; 

2) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych prac 

montażowych, 

3) koordynowanie wszystkich prac montażowych, 

4) uczestniczenie w odbiorach i próbach oraz potwierdzanie ich w protokołach. 

 

§ 10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac montażu,  

w szczególności poprzez oznakowanie strefy prowadzonych prac oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu 

i osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami montażowymi. 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu 

ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające 

z niniejszej umowy. 

                                                           
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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2. Przed przekazaniem placu montażu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 2, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu montażu.  

4. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu prac z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem 

realizacji kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy 

przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 

stosuje się odpowiednio.  

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 

ust. 1 lub 6 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 12  

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace montażowe na 

okres ……………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

bez uwag. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia, na okres 

………… miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane prace budowlane są wolne od wad. 

4. W przypadku wystąpienia wad z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia 

go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 

ten uzgodnić z Zamawiającym. 



 

Nazwa projektu pn. „Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Cieszanowie” - nr RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO 

WP na lata 2014-2020. 
 

 

 Zał. Nr 1 do SIWZ – Projekt umowy Strona 9 z 19 

10. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac. 

11.  W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

13. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

24. Wykonawca  udziela   Zamawiającemu  rękojmi   za   wady   fizyczne przedmiotu   umowy 

zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres udzielonej gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego z 

przepisów kodeksu cywilnego strony ustalają okres rękojmi równy okresowi 

udzielonej gwarancji,  

2) jeżeli udzielonej gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów 

kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu prac – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 

określonego w § 2 (za dotrzymanie terminu wykonawca odpowiada na 

zasadzie ryzyka), 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 

200,00 złotych brutto, 



 

Nazwa projektu pn. „Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Cieszanowie” - nr RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO 

WP na lata 2014-2020. 
 

 

 Zał. Nr 1 do SIWZ – Projekt umowy Strona 10 z 19 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

wynikających z gwarancji – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 

w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia prac lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 14 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego określonych w § 15 ust. 2 umowy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 

145 ustawy Pzp, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy określonych w § 15 ust. 1, pkt. 1) umowy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
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4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 

wynagrodzenia za wykonane prace montażowe. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia prac lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca realizuje prace montażowe, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z specyfikacjami technicznymi, wskazaniami 

Zamawiającego, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 

wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 

wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż  

5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. b), 

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 7, nie 

przekazał  Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru prac lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Strony wspólnie sporządzają protokół i inwentaryzację stwierdzającą stan 

zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, który będzie 

podstawą rozliczenia należności Wykonawcy, 

2) W sytuacji, gdy Wykonawca odmówi uczestnictwa w sporządzeniu protokołu o 

którym mowa w ust. 1 oraz wystawienia faktury za wykonane roboty, 

Zamawiający sporządzi protokół jednostronny, wyceni wykonaną część zadania i 

przekaże kwotę wynikającą z wyceny do depozytu sądowego. Ewentualna 

wypłata na rzecz podwykonawców przez Zamawiającego będzie realizowana 

tylko w sytuacji wystawienia faktury przez Wykonawcę.   

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i prace zabezpieczające, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu montażu urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3), według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  

i uzbrojeniem placu montażu, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu montażu. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % ceny 

brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca wnosi 100 % wartości zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 

szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
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4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 

15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

12. Treść zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi 

zostać    wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gwarancji o treści zaakceptowanej 

przez Zamawiającego. 

14. Treść gwarancji musi spełniać przede wszystkim warunki: 

1) Z treści dokumentu musi wynikać, że: 

a) gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne 

żądanie, 

b) zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z włączeniem kar umownych, 
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c) żadna zmiana warunków umowy, której dotyczy gwarancja nie uwalnia 

Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 

2)W treści dokumentu nie mogą znaleźć się zapisy: 

a) wprowadzające zasadę, że kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę 

wykonywania przedmiotu kontraktu, 

b) uzależniające wypłatę z gwarancji od dostarczenia Gwarantowi oświadczenia, 

że żądana kwota jest bezsporna, 

c) uzależniające dopuszczalny termin złożenia przez Beneficjenta wezwania do 

zapłaty od daty powstania należności. 

15. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 

zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

16. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

17.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 

całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

18. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 17 

Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 



 

Nazwa projektu pn. „Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Cieszanowie” - nr RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO 

WP na lata 2014-2020. 
 

 

 Zał. Nr 1 do SIWZ – Projekt umowy Strona 15 z 19 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania prac, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia prac, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na 

jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac montażowych lub zakazano 

prowadzenia prac, 

3) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z 

konieczności wykonania prac, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 

ustawy Pzp,  

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

§ 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. 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 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę.  
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym 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 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 

każdej ze stron. 

5. Załączniki będące integralną częścią umowy: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr …. 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

……………………………, dnia ………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                          

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia 

…………………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie 

z ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

zespołu montażowego Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Odpis protokołu 

załączam. 

………………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr  

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(Dalszy podwykonawca) 

……………………….., dnia ………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia 

……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie 

z ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

w kwocie ………………………………………………………………….  

(słownie: …………………………… 

………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w 

okresie od ………………………………. do ……………………………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia 

…………………………………. 

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika zespołu 

montażowego Wykonawcy, kierownika prac Podwykonawcy i przedstawiciela 

Zamawiającego. Odpis protokołu załączam.  

………………………………………… 

(podpis) 


