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UMOWA Nr ………………….. 

 

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: 

 

……………………………………………………………… 

 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

 

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. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na utrzymaniu i obsłudze szaletów publicznych 

zlokalizowanych w Tychach pod następującymi adresami: 

1) ul. Rynek 7,  

2) al. Niepodległości 60, 

3) ul. Uczniowska (teren Parku Rodzinnego bł. Karoliny Kózkówny), 

4) ul. Edukacji (teren Parku Północnego). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony jednego roku począwszy od dnia podpisania niniejszej 

umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2022 r. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania przyjętych na siebie obowiązków umownych od dnia podpisania umowy jednak nie 

wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§2 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia usług objętych umową w całym okresie jej trwania określone w ofercie Wykonawcy 

(stanowiącej załącznik nr 2) w wysokości ……. zł netto powiększone o podatek VAT w kwocie ……. zł, 

co stanowi łączną kwotę …… zł brutto (słownie: …. złotych 00/100).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po 

zakończeniu każdego miesiąca prowadzenia usługi, na kwotę określoną w zbiorczym zestawieniu 

kosztów, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku wyłączenia danego szaletu z eksploatacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

wynagrodzenie za dany miesiąc płatne będzie w kwocie wynikającej z przemnożenia ilości dni,              

w których świadczona była usługa w tym obiekcie przez stawkę dzienną obliczoną, jako iloraz 

wysokości ryczałtowej i ilości dni w miesiącach. 

4. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zabezpiecza środki finansowe na realizację 

umowy, w wysokości określonej w ust. 1. Środki te będą pochodziły ze środków budżetowych: Dział 

900, rozdział 90095, § 4300. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy.  

6. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 2 będzie zrealizowana w terminie do 14 dni, licząc od daty 

otrzymania faktury, na konto Wykonawcy podane w fakturze. 
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7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 6, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości niezapłaconej 

faktury. 

9. 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 

usługi wraz z bankowym potwierdzeniem dokonania płatności. 

10. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona na Gminę 

Miasto Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450. Odbiorcą faktury jest Tyski 

Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy. 

11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 

podzielnej płatności. 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

13. 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 rachunek bankowy 

wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na 

rachunek Zamawiającego). 

14. 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. 

15. 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. 

 

§3 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki techniczne prowadzenia zamówionych prac oraz 

dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi. 
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2. W przypadku pojawienia się usterek, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia (załącznik nr 1 do umowy) w terminie ….. dnia/i (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy). 

3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia zatrudni …..osobę/y niepełnosprawną/e, zgodnie    

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 3 w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi, w pełnym wymiarze pracy, nieprzerwanie 

przez cały okres trwania umowy. 

5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez niepełnosprawnego lub przez pracodawcę (z winy 

niepełnosprawnego), Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego 

niepełnosprawnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie obowiązany niezwłocznie 

udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby. 

7. W przypadku nie zatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez 

Zamawiającego liczby osób niepełnosprawnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni 

miesiąc bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego niepełnosprawnego poniżej liczby wymaganej 

przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy 

Powiatowemu Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań            

z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a 

niezatrudnienie osób niepełnosprawnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za 

przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób 

niepełnosprawnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane 

zamówienie i w okresie jego realizacji. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy  

i wykonywanych w szaletach w okresie trwania umowy. Kontrole przeprowadzane będą przez 

Zamawiającego samodzielnie lub przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku kontroli 

przeprowadzonej bez udziału Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Tyskiego Zakładu Usług 

Komunalnych w Tychach, stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

prac, zostanie udokumentowane protokołem rozbieżności, który powinien zawierać w szczególności 

następujące informacje: data sporządzenia, dane osoby sporządzającej protokół, miejsce kontroli, 

zakres niewykonania lub nienależytego wykonania, dokumentacja fotograficzna. 

9. Zamawiający uprawniony jest do kierowania do Wykonawcy wniosków i zastrzeżeń w sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia Zamawiający może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia nieprawidłowości po 

upływie, którego zostaną naliczone kary umowne.  

11. Zamawiający zastrzega, że w przypadku ponadnormatywnego zużycia wody w szaletach 

spowodowanego awarią urządzeń sanitarnych itp., której usunięcie należy do obowiązków Wykonawcy, 

Wykonawca pokryje różnicę wydatków za ponadnormatywne zużycie wody w oparciu o wystawioną 

przez Zamawiającego fakturę. Norma zużycia wody liczona będzie dla każdego z szaletów osobno        

w oparciu o średniomiesięczne jej zużycie z ostatnich 3 miesięcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p-poż. w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

13. Wszystkie kary finansowe nałożone przez instytucje kontrolujące, np. Sanepid, PIP, itp. obciążają 

Wykonawcę.   

14. 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 wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z tym że osoba wykonująca w ramach 

przedmiotu umowy czynności kierownicze nie musi być zatrudniona przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

15. W celu weryfikacji zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób Wykonawca zobowiązany jest w terminie ….. dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę (podwykonawcę/ców) na podstawie 

umowy o pracę, które będą uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 

(załącznik nr 4 do umowy). 

16. 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 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1)   oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2)   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 pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje te powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

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

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4)   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie          

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

17. 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. 10  niniejszego paragrafu. 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. 

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

 

1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do utrzymywania i przedłożenia 

Zamawiającemu na każde jego żądanie, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, polisy 

odpowiedzialności cywilnej o wartości min. 60.000,00 zł, która będzie obejmować swoim zakresem 

szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy (szczególnie za wyrządzone szkody, uszkodzenia 

mienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich, powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy). 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenia mienia oraz za szkody powstałe wobec 

osób trzecich przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową. 
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§5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy 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; odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu:  

a) nie przystąpił do prac nad przedmiotem umowy, 

b) wstrzymał prace na okres przekraczający 7 dni bez uzasadnionej przyczyny, 

3) jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie 

wykonuje umowy w sposób należyty lub bez pisemnego zastrzeżenia w istotny sposób zaniedba 

obowiązki umowne. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2) oraz 3) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 

umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej okoliczności.  

3. W przypadkach opisanych w ust.1 pkt. 2) oraz 3) Zamawiający może bez zwalniania Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie umowy innemu Wykonawcy. Działanie 

takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem Wykonawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

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

zawierać uzasadnienie. 

5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej: 

1)   za odstąpienie od umowy z uwagi na okoliczności leżące po stronie Wykonawcy – 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

2)   za każde uchybienie w realizacji przedmiotu umowy, dotyczące np. utrzymania należytego stanu 

sanitarnego, zabezpieczenia środków higieny i czystości, itp. – 5% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 2 ust. 1, 

3)   za pozostawienie szaletu bez personalnej obsługi, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

100 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

4)   za niedochowanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na wykonanie lub należyte 

wykonanie umowy, w szczególności na podstawie § 3 ust. 2 i 5, w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

5)   za każdy dzień wykonywania przedmiotu umowy za pomocą pracowników  niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 3 i 11 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości     

100 zł brutto, 

6)   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust 11 i 12 Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 100 zł brutto, 

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. 

6. W przypadku, gdyby wysokość szkody przekraczała wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Zamawiający oświadcza, że maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić od 

Wykonawcy wynosi 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w § 2 ust. 1. 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

 

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

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 § 2 ust. 1, w przypadku powierzenia wykonania 

części robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w § 2 ust. 9 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.  

 

 

§7 

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: 

1)   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; 

2)   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. 

3)   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; 

4)   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; 

5)   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 

umowy, a następnie będą archiwizowane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy 

prawa. 

mailto:iod@tzuk.tychy.pl
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3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać informację stanowiącą treść § 7 wszystkim swoim pracownikom 

oraz podwykonawcom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 

ZMIANA 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)   zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 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; 

2)   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; 

3)   wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub inne 

zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia, 

4)   nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, 

5)   ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

6)   zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 

środków nie można uniknąć ani im zapobiec, 

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. 

4. W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących, na które umowa się powołuje,              

a w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, postanowienia niniejszej 

umowy ulegają automatycznie zmianie. 

 

§ 8 

ELEKTROMOBILNOŚĆ 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1)   od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co 

najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (DZ. U. 2021 poz. 110)  i ewentualnych jej zmianach. 

2)   najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2022 roku przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu 

floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań́ ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

3)    dołączy do protokołu dokumentującego wykonywanie przez niego czynności objętych umową 

oświadczenie, o spełnieniu wymagań́ udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Umowy na poziomie 

określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, 

4)    zobowiązany jest poddać́ się̨ kontroli Zamawiającego w każdym czasie w zakresie spełniania 

przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku.  o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych, w tym do weryfikacji czy Wykonawca rzeczywiście używa przy 

wykonywaniu umowy odpowiednią ilość́ pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym. 
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2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego 

z tego wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy 

Wykonawcy. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie spory wynikłe z umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek         

z umową. 

3. Zmiany i uzupełnienia umowy winny być wprowadzane za zgodą Stron, w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności.  

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – zbiorcze zestawienie kosztów. 

Załącznik nr 4 – wykaz osób Wykonawcy/Podwykonawcy 

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 

        


