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UMOWA Nr ……………. 

 

zawarta w dniu ………... 2021 roku w Tychach, pomiędzy: 
Gminą Miasta Tychy z siedzibą przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, numer NIP: 646-00-13-450 
reprezentowaną przez: 
mgr Barbarę Skotniczy - w zastępstwie Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych  
na mocy pełnomocnictwa z dnia 16.10.2020 r. uprawniającego do reprezentacji Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych w Tychach, z siedzibą przy ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy,  
REGON: 278348986,  
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  
 
a 
 

………….., 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
 
…………… 
 

Na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129., z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek  wykonania zamówienia  

pn. Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonania robót 

obejmujących przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do Umowy. 
3. Wszystkie materiały, w tym sadzonki drzew niezbędne do wykonania przedmiotu umowy   

Wykonawca uzyskuje własnym staraniem i na własny koszt. 
 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 

dnia 17 grudnia  2021 r.  

2. Strony uzgadniają, iż Wykonawca od daty przejęcia terenu prac (przystąpienia do prac) do czasu 

odbioru prac odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstałe 

na terenie prac w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym szkody powstałe w mieniu  

i na osobie. 
 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie (załącznik nr 1 do umowy) w wysokości ……… zł 

brutto (słownie: ……….. i 00/100), w tym podatek VAT w kwocie ………….. złotych. 

2. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zabezpiecza środki finansowe na realizację 
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umowy, w wysokości określonej w  ust. 1. 
3. Środki te będą pochodziły z budżetu miasta z zadania: Dział: ……. Rozdział:…………. § ………. 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego 

protokół bezusterkowego odbioru prac.  
5. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona na  

Gminę Miasto Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646 001 34 50. 
6. Odbiorcą faktury jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43,  

43-100 Tychy. 
7. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem niniejszej Umowy. Rozliczenie za wykonane prac nastąpi po podpisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru prac, który stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8. W przypadku  błędnego  określenia  sposobu  opodatkowania  podatkiem  od  towarów  i  usług, 

Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, 

które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT.  
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Odbiorcę, na konto Wykonawcy podane w fakturze, jednak nie później niż 

31 grudnia 2021 r.  
10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w walucie polskiej, a za dzień zapłaty uważa 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego 

potwierdzającego odbiór faktury i/lub dostarczania skanów faktur pocztą elektroniczną na adres 

biuro@tzuk.tychy.pl. 

12. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
13. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji umowy posługiwać się będzie Podwykonawcami, 

warunkiem uzasadniającym żądanie zapłaty przez Wykonawcę jest przedłożenie Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wszelkich płatności przez Wykonawcę za wykonane 

roboty wraz z bankowym potwierdzeniem dokonania płatności. 
14. Zamawiający oświadcza że będzie dokonywał płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 
15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 ze zm.), dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  – Prawo 

Bakowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
16. Wykonawca oświadcza, że: 

1) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie 

podatku VAT; 
2) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy 

wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy; 
3)  wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy metodą 

podzielonej płatności (MPP); 
4) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. 

Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz); 
5) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez 

Zamawiającego spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy 

rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na 
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rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej 

płatności (zwrot środków na rachunek Zamawiającego). 
17.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia  

(tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne 

rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego 

innego niż zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest 

niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono 

rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności metodą podzielonej płatności Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia 

stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do 

realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy wybrany 

przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w Wykazie, o ile 

Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego 

widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej 

płatności. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni. 

18.W razie ustania umowy w trakcie jej realizacji z powodu okoliczności, za które strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonaną część umowy strony ustalą na 

podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość jednostronnego stwierdzenia stanu zaawansowania prac, gdy Wykonawca nie stawi się 

w uzgodnionym terminie do dokonania tych czynności. 

 

§ 4 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przekazanie terenu odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy po uprzednim zgłoszeniu 

Zamawiającemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o gotowości do podjęcia 

prac. Przekazanie terenu nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia Strony uzgadniają, 

iż zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od 

Zamawiającego terenu, aż do chwili podpisania protokołu odbioru robót ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za wszelkie szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku 

z prowadzeniem prac. 
2. Strony zobowiązują się dołożyć starań celem najkorzystniejszej realizacji niniejszej umowy,  

w szczególności polegających na niezwłocznym przekazaniu drugiej ze Strony danych i informacji 

mających zaznaczenie dla realizacji podjętych niniejszą umową zobowiązań. 
3.  Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki techniczne prowadzenia zamówionych prac 

i dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi oraz kompetencjami umożliwiającymi prawidłowe 

wykonanie zamówienia. 
4. Wykonanie zabezpieczeń i oznakowań dojść oraz obejść należy do obowiązków Wykonawcy 

w ramach wynagrodzenia. 
5. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny 

koszt w przypadku, gdy zaplecza tego nie będzie można wyznaczyć na przekazanym przez 

Zamawiającego terenie budowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, prawem 

budowlanym, sztuką ogrodową i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.  
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do odbioru i powszechnego stosowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1186 z późn. zm.) i będących własnością Wykonawcy. 
8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do wywozu gruzu, i innych 

odpadów z terenu budowy na miejsce utylizacji lub składowania, w ramach uzgodnionego 
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wynagrodzenia oraz obowiązku dostarczenia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów  

w terminie do dnia wykonania umowy tj. do dnia 17 grudnia 2021 r. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania pozyskanych odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 
10. Zamawiającego nie obciążają koszty związane z tymczasowym zapleczem prac Wykonawcy 

i składowaniem materiałów oraz koszt zużycia mediów (prąd, woda) niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy. 
11. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z wody i prądu w celu wykonania zadania, 

Wykonawca uzgodni i rozliczy koszt ich zużycia bezpośrednio z użytkownikiem obiektu, od którego 

pobierał te media i przedstawi Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie. 
12. Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji umowy zapewnić na terenie prac należyty ład 

i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisy BHP oraz zapewnić niezbędne 

zabezpieczenia placu celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie 

robót, aż do momentu odbioru. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po robotach, a w przypadku uszkodzenia 

trawnika doprowadzenia go do stanu pierwotnego (tj. wyrównanie kolein, nawiezienie ziemi, 

posianie trawy wraz z jej pielęgnacją, aż do wzrostu). 
 

§ 5 

ODBIORY PRAC 

1. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

2. Na każdym etapie realizacji prac objętych niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dokonywania kontroli prawidłowości wykonywania prac przez Wykonawcę. 
3. W trakcie trwania umowy dokonywane będą następujące odbiory prac: odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu, odbiór częściowy tj. odbiór materiału do nasadzeń oraz odbiór końcowy.  
4. Gotowość do odbiorów prac Wykonawca zgłosi telefonicznie pod nr tel. 32 438-22-16 lub za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy r.jaros@tzuk.tychy.pl. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbioru składającej się z przedstawiciela  

z ramienia Zamawiającego oraz Wykonawcy, może również powołać  kierownika robót  

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz koordynatora prac ogrodniczych  

w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i dokonania odbioru w tym 

terminie robót zanikających i ulegających zakryciu. W pozostałych przypadkach odbiór dokonany 

zostanie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 
6.  Jeżeli w toku czynności odbiorów stwierdzone zostaną braki, wady lub inne niezgodności  

z umową, Zamawiający odmówi odbioru prac i wyznaczy Wykonawcy w protokole odpowiedni 

termin na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego przez 

Zamawiającego terminu, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

stosownie do zasad określonych w § 10. Niezależnie od powyższego Zamawiający może 

skorzystać z innych uprawnień związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, w szczególności z prawa do odstąpienia od umowy. 
7. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego stanowi podstawę do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania z należytą starannością przyjętych na siebie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi przepisami 
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prawa oraz normami, 

2) koordynowania prac, zabezpieczenia ppoż, przestrzegania przepisów BHP i ustawy  

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797) podczas wykonywania prac,  

z uwzględnieniem regulacji oraz postępowania z odpadami zgodnie z przepisami i zasadami 

obowiązującymi na terenie miasta Tychy, 

3) wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót, zgodnie  

z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  - D.U. poz.1314 wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania 

w należytym stanie do czasu zakończenia robót i jego likwidacji po zakończeniu robót,  

4) współpracy z pracownikami Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz z podmiotami, które 

na terenie wykonywania przedmiotu umowy wykonują inne prace na podstawie odrębnych 

zawartych umów  z miastem Tychy lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu, nawierzchni  

i wyposażenia terenu oraz zieleni lub pojazdów albo wyrządzenia innych szkód w związku  

z wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu lub podmiotom 

trzecim, Wykonawca zobowiązany jest – według wyboru Zamawiającego – do ich naprawy  

i doprowadzenia do stanu poprzedniego własnym staraniem i na własny koszt, w tym 

wykonania po uzgodnieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących, albo zapłaty 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

6) dostarczenie drzew zaopatrzanych w etykietę z nazwą gatunku i odmianą, formą uprawy oraz 

określeniem ich wielkości, 

7) wyznaczenia kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, którą 

to funkcję po stronie Wykonawcy pełnić będzie: …………………………………………, 

8) w przypadku zmiany kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej  

w trakcie realizacji zadania wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę 

posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana osoby 

kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi nie wpłynęłaby na ocenę oferty Wykonawcy,  

9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Systemu zarządzania publicznymi terenami 

zieleni dla miasta Tychy”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050/420/19 Prezydenta Miasta 

Tychy z 24 grudnia 2019r. oraz oświadcza, że z ww. zarządzeniem się zapoznał i że w pełni 

go akceptuje. 

2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy) 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie 

realizacji zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy)  

z tym, że osoba wykonująca w ramach przedmiotu umowy czynności kierownicze nie musi być 

zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

3. W celu weryfikacji zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę (podwykonawcę/ów) na podstawie umowy o pracę, które będą 

uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 2 do umowy). 

4. 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 wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 
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umowy) § 1 ust. 3 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

a) 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 osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy lub 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. (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje te powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) 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. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego  

o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobą wymienioną w wykazie, 

o którym mowa w ust. 4 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w to miejsce 

innego pracownika na podstawie umowy o pracę w terminie 5 dni, a w przypadkach nagłych  

i nieprzewidzianych, w terminie 10 dni. Brak pracownika zatrudnionego na podstawie umowy  

o pracę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE UMOWY 

1. Gwarancją zgodnego z umową wykonania zamówienia jest zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wniesione przez Wykonawcę przed dniem lub najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

w wysokości 4 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

tj. kwota…………...zł wniesiona w formie ………………………………………….……………………… 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia (zwolnienia) 70 % kwoty zabezpieczenia, 

uzgodnionej jako zabezpieczenie zgodne z umową, w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy 

tj. od dnia podpisania protokołu odbioru prac i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane. Pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi i dokona jej zwrotu w terminie 15 dni od dnia zakończenia 

terminu gwarancji. 
3. Warunkiem zwrócenia Wykonawcy kwoty, o której mowa w ust. 2, jest protokolarne potwierdzenie 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych wynikających z umowy chyba, 

że powstały roszczenia do Wykonawcy, które mogą być z tej kwoty zaspokajane. 
4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza, Zamawiający zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

konto Wykonawcy. 
 

§ 8 

OSOBY DO KOORDYNACJI OBOWIĄZKÓW 

1. Zamawiający ustanawia jako Koordynatorów następujące osoby: 
a) ......................................... - tel.: .........................., e-mail: ............................................... 

b) ........................................ - tel.: .........................., e-mail: ............................................... 

2. Wykonawca ustanawia jako Koordynatora następującą osobę: 
a) ......................................... - tel.: .........................., e-mail: ............................................... 

b) ......................................... - tel.: .........................., e-mail: ............................................... 

3. Koordynatorzy upoważnieni są do akceptowania oraz podpisywania wszelkich dokumentów 

związanych z wykonywaniem umowy, w tym akceptacji wykonania umowy, dokonywania 

pisemnych uzgodnień i zgłoszeń, podpisania protokołów odbioru i wszelkich innych dokumentów, 

jakie mogą się pojawić w związku z wykonywaniem umowy. 
4. Zmiana danych osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zachowania 

formy pisemnej, pod warunkiem potwierdzenia przez drugą Stronę otrzymania nowych danych 

(zwrotna wiadomość e-mail). 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w każdym czasie  

w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

2) jeżeli Wykonawca:  

a) nie przystąpił w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy do realizacji prac nią 

objętych; 

b) bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia zleconych prac; 

c) pomimo pisemnego zawiadomienia ze strony Zamawiającego w dalszym ciągu nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne;  

d) w przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa BHP, czy wystąpienia szkody w mieniu; 

e) pomimo pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego w dalszym ciągu nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 1 pkt 1) powyżej Zamawiający uprawniony 

jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy  

o jej zaistnieniu. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

każdej z okoliczności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
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przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie z tytułu 

wykonania części umowy. 

7. W przypadkach opisanych w ust.1 pkt. 2) Zamawiający może bez zwalniania Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie umowy innemu Wykonawcy na jego 

koszt i ryzyko. Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem Wykonawcy  

z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
2) w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
3) w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub innych niezgodności z umową określonych 

stosownie do treści § 5 ust. 6 oraz § 11 ust.4 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, 
4) za nienależyte wykonanie pozostałych zobowiązań umownych – 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek, 
5) za niezłożenie kserokopii „kart przekazania odpadów” ulegających biodegradacji w terminach 

określonych w § 4  ust.8 umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,  
6) za każdy dzień pracy osoby niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 2 oraz ust. 3 

umowy w wysokości 500,00 zł za każdą osobę, 
7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 

należnego podwykonawcom, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną  

w wysokości 1 000,00 zł, 
8) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę 

karę umowną w wysokości  500,00 zł. 
2. Zamawiający oświadcza, że maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić od 

Wykonawcy wynosi 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w § 3 ust. 1. 
3. Należna kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. W przypadku, gdyby wysokość szkody przekroczyła wartość zastrzeżonych na tę okoliczność kar 

umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

zdarzenia siły wyższej, lub też w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia 

rekompensującego skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
6. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i do 

Zamawiającego i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. 
7. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszego kontraktu są w szczególności strajk generalny, 

walki wewnętrzne w kraju Wykonawcy lub Zamawiającego, blokada portów lub innych 

powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, 

trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony 
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nie mogą przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć i które są 

zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności. 
 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionych i posadzonych drzew. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i żywotności posadzonych drzew przez 

okres ………………..miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca dokona wymiany drzew będących przedmiotem umowy  

w przypadkach ich choroby (wystąpienie symptomów chorobowych) lub obumarcia w całości lub 

części z przyczyn innych niż dewastacja, wandalizm oraz przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego. 
4. O wykryciu wad drzew, o których mowa w ust. 3 powyżej Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę drogą mailową lub telefonicznie z podaniem terminu wspólnego 

dokonania oględzin celem protokolarnego stwierdzenia wad i wyznaczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego terminu na ich usunięcie. 
5. Każde z wymienionych drzew na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3 powyżej będzie objęte 

……….. miesięczną gwarancją liczoną od dnia protokolarnego odbioru końcowego prac. 
6. Strony ustalają, że przed upływem terminu gwarancji, nie później niż na tydzień przed upływem 

tego terminu  zostanie powołana komisja z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, która dokona 

protokolarnego sprawdzenia żywotności posadzonych drzew. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 36-miesięcznej, na roboty budowlane, instalacje, 

nawierzchnie licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru prac. 
8. Okres rękojmi za wady fizyczne obowiązujący Wykonawcę wynosi ….. miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru prac. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia na żądanie Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie przez niego 

wyznaczonym. 
9. O wykryciu innych wad niż te wskazane w ust. 4 powyżej Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę drogą mailową lub w formie pisemnej z podaniem terminu wspólnego 

dokonania oględzin celem protokolarnego stwierdzenia wady i wyznaczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego terminu na jej usunięcie. 
10. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na oględziny, o których mowa w ust. 4 lub w przypadku 

odmowy realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi Zamawiający może bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu wykonać uprawnienia do wykonania zastępczego na koszt 

Wykonawcy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich stwierdzonych przez Zamawiającego wad 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego własnym staraniem i na własny 

koszt, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy udziale 

podwykonawców. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy pomocy osób wskazanych w treści 

Oferty (Lista Podwykonawców). 
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. Zgoda zostanie udzielona wyłącznie w sytuacji, w której zaproponowana osoba 

posiada takie same lub wyższe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stosunku do osoby, 

której dotyczyć ma zmiana. 



DO.261.7.2021 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 

 

Strona 10 z 13 

 

 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3, lub jej 

zmiany jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od 

przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca w 

terminie 7 dni od dnia podpisania przedkłada Zamawiającemu poświadczony za zgodność  

z oryginałem egzemplarz podpisanej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie wyraża zgody 

na zawieranie przez Podwykonawców umów z dalszymi Podwykonawcami. Termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy wskazany w umowie pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy. 
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku powierzenia 

wykonania części robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w § 3 ust. 

12 niniejszej umowy. 
6. Umowa o podwykonawstwo nie może kształtować zasad naliczania i wysokości kar umownych  

w sposób mniej korzystny niż wynika to z niniejszej umowy. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne działania i zaniechania. 

 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w której ochroną 

objęte są szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich następstwami, wyrządzonymi wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub wskutek popełnienia czynu 

niedozwolonego, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe  

w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która będzie obejmowała swoim zakresem szkody 

wyrządzone w związku z realizacją umowy. 
3. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie 

na czas trwania umowy, Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany w każdym przypadku do odnowienia lub przedłużenia przedłożonej polisy  

i przekazanie nowego dokumentu w terminie nie później niż następnego dnia od jego podpisania. 

W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia Wykonawcy na koszt Wykonawcy a należność zostanie 

potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu 

ewentualnych szkód powstałych przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową. 
 

§ 14 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:  

1) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów lub innych 

materiałów i informacji od organów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy niemożliwe było ich uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach 

prawa; 
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 w razie wystąpienia siły 

wyższej lub losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, 

np.: intensywne opady atmosferyczne, huragan, a także w razie konieczności podjęcia 

działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej; 
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3) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących 

potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku 

zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów 

prawa; 
4) wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub 

inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia; 
5) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT; 
6) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 
7) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec; 
8) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna 

dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 
9) zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy. 
2. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 1 będzie 

potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, 

zaakceptowanej przez każdą ze Stron umowy. 
3. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu do umowy. Zmiana klasyfikacji budżetowej określonej w § 3 ust. 3 oraz osób wskazanych 

w § 8 ust. 1 może być dokonana w formie pisemnej przez Zamawiającego. Powyższe zmiany nie 

wymagają zgody Wykonawcy. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że 

konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 15 

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako informacje poufne, wszelkie informacje dotyczące 

drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy niezależnie od sposobu ich 

wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na którym zostały zapisane 

(Informacje Poufne). 

2. Informacjami Poufnymi będą w szczególności informacje i dokumenty przekazywane przez 

Zamawiającego w celu wykonywania Umowy, jak również informacje i dokumenty, które znalazły 

się w posiadaniu drugiej Strony w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy. 
3. Strony zobowiązane są w szczególności do:  

1) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych drugiej Strony oraz 

niewykorzystywania ich do celów innych niż realizacja Umowy,   
2) przechowywania Informacji Poufnych drugiej Strony w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony  

w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne Informacje Poufne.  
4. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane 

w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony. Nie dotyczy to 

jednakże ujawniania Informacji Poufnych podmiotom współpracującym ze Stroną przy realizacji 

Umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz audytorom i doradcom prawnym Stron, 

o ile zobowiążą się oni do zachowania poufności przekazywanych informacji na warunkach nie 

gorszych niż wynikające z Umowy. 
5. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom oraz 

podwykonawcom, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim przypadku ponoszą 
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odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za 

własne działania bądź zaniechania. 
6. Informacji poufnych nie stanowią informacje, które:  

1) są powszechnie znane,  
2) zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający 

postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa i Strona jest uprawniona do 

dysponowania nimi,  
3) ujawniane są zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 

decyzji albo orzeczenia uprawnionego organu publicznego.  
7. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu publicznego do 

ujawnienia Informacji Poufnych albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów 

prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz 

poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze. 
8. Obowiązek poufności, o którym mowa wyżej, wiąże Strony przez czas nieokreślony. 
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania w poufności, Zamawiający 

uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za każde naruszenie. 
10. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego w wyniku działania Wykonawcy 

przewyższy wartość kary umownej zastrzeżonej na tę okoliczność Zamawiający uprawniony jest do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 16 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

1. Zamawiający informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tel. 32 438 20 42, e-mail: 

iod@tzuk.tychy.pl. 

2. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż: 
a)   Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących 

Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu 

i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy jest Tyski Zakład Usług Komunalnych 

reprezentowane przez Dyrektora Jednostki, z siedzibą przy ul. Budowlanych 43, 43-100 

Tychy; 
b)   dane osobowe osób, o których mowa w ppkt 1 będą przetwarzane przez Zamawiającego  

w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b RODO. 

Dane osobowe osób, o których mowa w ppkt 1 mogą być przetwarzane w związku 

z uzasadnionym interesem realizowanym przez Zamawiającego (np. ustalenie, dochodzenie 

i obrona roszczeń) w oparciu art. 6 ust.1 lit. f RODO, a także w związku z koniecznością 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym (art. 6 ust.1 lit. c RODO),  

w szczególności obowiązków podatkowych, takich jak prowadzenie i przechowywanie ksiąg 

podatkowych i odpowiednich dokumentów; 
c)   przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania 

i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych 

w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
d)   przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów 

o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że 

przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 
e)   dane osobowe osób, o których mowa w ppkt 1 będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres niezbędny 

do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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umowy, a następnie będą archiwizowane przez okres wymagany przez odpowiednie 

przepisy prawa. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać informację stanowiącą treść § 16 wszystkim swoim 

pracownikom oraz podwykonawcom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu 

w celu realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzane za zgodą stron, w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: Załącznik nr 1 – Oferta cenowa, 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 
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