
Część III SWZ 

 

Projektowane Postanowienia Umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę 

fabrycznie nowego samochody specjalistycznego z zamontowaną śmieciarką 22 m³ 

 

zawarta w dniu ………………….. w Środzie Wielkopolskiej, pomiędzy: 

Spółką Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej, ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000654556, 

NIP: 7861705303, REGON: 365822140, kapitał zakładowy spółki: 4 723 200,00 zł, 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Małeckiego– Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy dalej „Wykonawcą”  

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną” 

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. - dalej „PZP”), zostaje zawarta umowa na realizację zamówienia pn.: 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego z zamontowaną śmieciarką 22 

m³”, nr postępowania: UK/01/2022: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy samochód 

specjalistyczny marki ……………….. model………… o nr VIN:………..z zamontowaną 

śmieciarką 22 m³. 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymagania oraz 

parametry techniczno-użytkowe określone w specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”), 

złożonej ofercie, a także wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa  

w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 988 z późn. zm.). 



3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest kompletny, w pełni sprawny, gotowy do 

natychmiastowej eksploatacji oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, technicznych (w tym 

ukrytych) oraz prawnych, a także, że pojazd oraz jego zabudowa nie są prototypami. 

§2 

Dostawa przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1 na swój koszt  

i ryzyko do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. 

Nad Struga 8, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zakres zobowiązania Wykonawcy jest tożsamy z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i warunkami tego postępowania. Wykonawca oświadcza, że oferta 

przez niego złożona obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy uwzględniony w SWZ. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi 

przepisami prawa, w tym m.in.: 

1) kompletną dokumentację techniczną pojazdu specjalistycznego określającą jej 

markę, parametry techniczne oraz wyposażenie; 

2) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu, zabudowy i wyposażenia dodatkowego oraz 

katalog części zamiennych i kartę gwarancyjną (w języku polskim); 

3) dokumenty umożliwiające rejestracje pojazdu, tj. m. in. Wyciąg ze świadectwa homo-

logacji podwozia, wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu, de-

klaracja zgodności CE dla zabudowy, 

4) karta pojazdu; 

5) komplet kluczyków. 

4. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie – pocztą elektroniczną lub listownie, powiadomić 

Zamawiającego, o gotowości przekazania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

zachowania terminu dostawy określonego w ust. 1. Na podstawie niniejszego powiadomienia 

strony uzgodnią termin przekazania - w dzień powszedni (poniedziałek – piątek) w godzinach 

pracy Zamawiającego tj. 07:00 – 15:00. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie 

trwania niniejszej umowy (w tym niemajątkowe), o ile nie powstały one z winy umyślnej 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do:  

1) współpracy z Wykonawcą w taki sposób, aby przedmiot umowy był wykonany  

w umówionym czasie,  



2) terminowej wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Przekazanie i przejęcie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – od-

biorczego podpisanego przez obie strony umowy. Podstawą przyjęcia pojazdu będzie stwierdze-

nie poprawności funkcjonowania, kompletności przedmiotu zamówienia oraz jego zgodność  

z opisem i wymaganiami zawartym w SWZ i umowie a także przekazanie wymaganych doku-

mentów. 

8. W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parame-

trów technicznych i wyposażenia przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ 

w ofercie Wykonawcy, stanu technicznego oraz sprawności urządzeń w nim zamontowanych,  

a także kompletności dostarczonych dokumentów. 

9. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: 

1) stwierdzi jakiekolwiek wady przedmiotu umowy, 

2) przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom (parametry techniczne oraz wyposażnie) 

określonym w SWZ lub w ofercie Wykonawcy. 

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z SWZ i wolnego 

od wad (nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie 

miał prawo odstąpić od umowy w całości bez upoważniania sądu, na co Wykonawca wyraża niniej-

szym nieodwołalną zgodę. 

 

10. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie przeprowadzić, w dniu protokolarnego przekazania 

przedmiotu umowy, szkolenie/instruktaż w siedzibie Zamawiającego – w zakresie obsługi  

i eksploatacji pojazdu. 

11. Za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia  

i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

§3 

Gwarancja, serwis, ubezpieczenie 

1. Wykonawca zapewnia najwyższą jakość przedmiotu umowy. 

2. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym, gwarancja wynosi: 

1) ……………….. miesiące na urządzenia zabudowy śmieciarka, 

2) ……………….. miesiące na podwozie 

Począwszy od daty odbioru dostarczonego pojazdu tj. od daty podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego przekazania pojazdu. 



3. W okresie obowiązywania umowy wady będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na 

adres e-mail: ....................... lub telefonicznie na numer .................., bądź pisemnie na adres 

Wykonawcy wskazany w komparycji umowy. Zgłoszenia dokonane telefoniczne będą 

potwierdzone niezwłocznie drogą elektroniczną stosownie do zdania pierwszego niniejszego 

ustępu. O zmianie danych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca 

zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni 

robocze. Zmiana danych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie stanowi 

zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4. Wykonawca w ramach gwarancji, o której mowa w ustępach poprzedzających gwarantuje 

reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od momentu 

zgłoszenia awarii i/lub usterki, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca jest 

zobowiązany rozpocząć naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (2 dni robocze) od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego awarii i/lub usterki. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza 

się dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać serwis obejmujący naprawy gwarancyjne w tym 

usuwanie stwierdzonych wad i/lub usterek w działaniu zabudowy w na terenie bazy sprzętowej 

Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Nad Strugą 8 w Środzie Wielkopolskiej, a jeżeli to 

niemożliwe - w swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania samochodu ponosi 

Wykonawca. Wykonawca ponosić będzie również koszty związane z dojazdem mechaników do 

usunięcia awarii, a także koszty związane z transportem pojazdu do punktu serwisowego  

i z powrotem. 

6. Wykonawca wskazuje dwa autoryzowane serwisy realizujące naprawy gwarancyjne podwozia 

pojazdu zlokalizowane najbliżej siedziby Zamawiającego: 

Autoryzowany serwis I: 

Nazwa autoryzowanego serwisu:………………………………………………… 

Adres serwisu:……………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe serwisu:………………………………………………………… 

Autoryzowany serwis II: 

Nazwa autoryzowanego serwisu:………………………………………………… 

Adres serwisu:……………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe serwisu:………………………………………………………… 

7. W ramach gwarancji Wykonawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez 

autoryzowanego producenta na co przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty. 



8. Z gwarancji mechanicznej wyłączone są wady będące skutkiem naturalnego zużycia elementów 

pojazdu, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania. 

9. Okres trwania gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej tj. od dnia 

zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności. 

10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, 

na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu 

usunięcia wady. 

11. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie trwania umowy będzie usunięta przez 

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, kosztami części i robocizny niezależnie od 

jej wartości. 

12. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za jakość przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wykaże, że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności  

z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy, niewłaściwej obsługi. 

13. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

rzeczy, określonym w Kodeksie Cywilnym. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający 

ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez 

wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron 

określonych w umowie. Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony 

rozumieją zlecenie usunięcia danej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach 

wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa 

zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z kwot należnych Wykonawcy oraz bez 

uzyskania konieczności uprzedniej zgody Wykonawcy i wyroku sądowego. 

15. Zastrzega się, iż wybór podstawy prawnej dochodzenia usunięcia wad przedmiotu Umowy 

należy do Zamawiającego i pozostaje wiążący dla Wykonawcy. 

§4 

Warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ................ złotych (słownie złotych: .................... ) brutto. Wynagrodzenie obejmuje 

podatek VAT, w kwocie .......................... złotych. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją 

przedmiotu, w tym m.in., koszty dostarczenia kompletnego pojazdu z zamontowaną śmieciarką 



do siedziby Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą umową, SWZ i ofertą Wykonawcy.  

3. Rozliczenia między stronami będą dokonywane na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę̨.  

4. Podstawę̨ do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo- odbiorczy, 

sporządzony po odbiorze przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, 

na numer rachunku bankowego Wykonawcy.................................................................  

6. Nieterminowe regulowanie faktur spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie  

w transakcjach handlowych przez Wykonawcę̨.  

§5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich podwykonawców przed ich 

przystąpieniem do realizacji powierzonej im części przedmiotu umowy oraz poinformowania  

o zmianie podwykonawców lub rezygnacji z ich udziału w realizacji przedmiotu umowy.  

2. Do skutecznego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wymagane jest, aby sto-

sowna informacja w formie pisemnej została skierowana do Zamawiającego.  

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być zgłoszona Zamawiającemu przed przystąpie-

niem przez podwykonawcę do wykonywania powierzonej mu części przedmiotu umowy,  

a w przypadku rezygnacji – w terminie 7 dni od dnia rezygnacji z udziału podwykonawcy w rea-

lizacji przedmiotu umowy.  

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać firmę podwykonawcy, adres do korespon-

dencji oraz powierzoną do wykonania podwykonawcy część przedmiotu umowy, wraz ze wska-

zaniem jej wartości.  

§ 6 

Kary umowne 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się̨ zapłacić́ Zamawiającemu karę umowną:  

1) za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy zamówienia ponad termin określony w §2 ust. 1  

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. 



2) za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w reakcji autoryzowanego serwisu fabrycznego,  

o którym mowa w §3 ust. 4 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 

ust. 1 Umowy. 

3) za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w rozpoczęciu naprawy, o której mowa w §3 ust. 4  

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wy-

nagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. 

5) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy przypadek naruszenia, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniej-

szej. Umowy przez Wykonawcę̨, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprze-

stania naruszeń́ we wskazanym terminie.  

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupeł-

niającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może 

potrącić́ należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zama-

wiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę̨. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 

ust. 1 niniejszej umowy, poza przypadkiem określonym w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający od Wyko-

nawcy wynosi maksymalnie 5% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.  

6. Łączna maksymalna wysokość́ kar umownych, jakich może dochodzić Wykonawca od Zama-

wiającego wynosi maksymalnie 5% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.  

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego 

prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych 

przypadkach: 

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

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji; 



4) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy; 

5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi  

w niniejszej umowie, pomimo jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej 

realizacji i wyznaczenia 14-dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 

6) jeżeli opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad, braków i/lub usterek pojazdu (o których 

mowa w § 3 ust. 4, trwało będzie dłużej niż czas oznaczony w warunkach realizacji uprawnień 

z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia 

o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do 

odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym paragrafie. 

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru Pojazdu lub podpisania protokołu odbioru. 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki 

takiej zmiany. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy lub 

Zamawiającego bez zmian samego Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, 

w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

3)  dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku, gdy wystąpiła 

konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych 

wymienionych w umowie, 



5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, 

6) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana 

przedłużającą się procedurą przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się procedury 

przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w pierwotnym terminie. 

§ 9 

Przedstawiciele Stron 

1. Sprawy związane z realizacją umowy prowadzić będą:  

a. w imieniu Wykonawcy: ……………….. numer telefonu ……………; e-mail: 

…………………………,  

b. w imieniu Zamawiającego: …………… nr telefonu ………….., e-mail: 

………………………..  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione do bieżącego koordynowania spraw 

związanych z realizacją umowy, jednakże bez prawa dokonywania w niej zmian oraz zaciągania 

zobowiązań finansowych.  

3. Zmiana osób lub danych kontaktowych osób, o których mowa w ust. 1, nastąpi w formie 

pisemnego poinformowania drugiej Strony na adres wskazany w komparycji umowy i nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w dni 

robocze za pomocą:  

a) e-maila:................................., 

b) poczty na adres podany przez Wykonawcę: .......................... lub przekazanych osobiście 

w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w dni 

Robocze za pomocą: 

a. e-maila: sekretariat@uk-sroda.pl. 

b. poczty na adres podany przez Zamawiającego: ul. Nad Strugą 8 63-000 Środa 

Wielkopolska lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela 

Wykonawcy. 

6. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

siedziby, numeru telefaksu lub adres poczty elektronicznej. Jeżeli Stronia nie powiadomiła  

o zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie 

wysłane na ostatni znany adres siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, Strony 

uznają za doręczone. 

  



 

§ 10 

Klauzula dostępności 

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 

z późń. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych 

wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, a także innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, 

o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1. 

§ 11 

Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Środzie 

Wielkopolskiej; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Usługach Komunalnych Sp. z o.o. jest Pan 

Wojciech Wośkowiak, kontakt: iod@tmp.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa nowych 

worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Środzie Wielkopolskiej w 2022 roku”, UK/01/2021, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa –  

w szczególności Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.). 



 W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane 

mogą być przekazywane do państw spoza EOG1. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji 

umowy o udzielnie zamówienia publicznego, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń  

z tytułu jej realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Po zakończeniu sprawy 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą 

Prawo zamówień publicznych przez 4 lata obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  



§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień́ publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać 

na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, pod rygorem 

nieważności umowy cesji.  

3. Integralną częścį umowy są̨ podpisane przez strony załączniki.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są̨:  

1) specyfikacja warunków zamówienia,  

2) oferta Wykonawcy.  

6. Załączniki wymienione w ust. 5 stanowią̨ integralną część umowy.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają̨ formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku  

z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania 

poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami 

na tle Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie 

sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

            

   


