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Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone  
do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

UMOWA Nr …………..  
zawarta w dniu ………..   r. w Zawierciu, pomiędzy   

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółką z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 
Zawiercie, ul. Krzywa 3, wpisaną do KRS nr  0000621821 w Sądzie Rejonowym 
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy,  wysokość kapitału zakładowego 1 097 000,00 zł, 
REGON: 364648578, NIP: 6492305351 
reprezentowanym przez: 
 
Grażynę Szlęk    –   Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a  
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy 
..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
.............................................  .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ...............,  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez: 
1 ............................... 
2 ............................... 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
oraz 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą 
działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy 
............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 
.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz 
NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 
 
zwanym w dalszej części  „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 
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§ 1 
 
W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć i oddać do używania Zamawiającemu fabrycznie nową, 
produkowaną seryjnie zamiatarkę chodnikową ____________________________________ 
(marka, typ, model zamiatarki) wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu, dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu oraz 
przeprowadzenia szkolenia kierowców i pracowników obsługi (4 pracowników 
Zamawiającego) z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu, zgodnie z przedstawioną ofertą, 
zwanej dalej „przedmiotem umowy”. 

 
§ 2 

Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową zawarty został w SIWZ, będącej 
wraz z ofertą Wykonawcy integralną częścią umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w 

terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 
 

§ 4 
Przekazanie kompletnego przedmiotu umowy do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo -
odbiorczym, po sprawdzeniu pojazdu u Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. W dniu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką 

dokumentacją związaną z przedmiotem umowy, w tym: 
a) instrukcję obsługi w języku polskim; 
b) katalog części zamiennych w formie obrazkowo – numerycznej jako katalog książkowy 

bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu Sprzedawcy; 
c) dokument gwarancji zgodny z niniejszą umową; 
d) certyfikat dotyczący emisji pyłów PM 10 i PM 2,5; 
e) deklaracja zgodności CE. 

2. W ramach obowiązku wskazanego w ust.1 Wykonawca ma obowiązek uzyskać od 
Sprzedającego i dostarczyć razem z przedmiotem umowy odpis dokumentu 
gwarancyjnego co do jakości rzeczy wystawionego na okaziciela. Warunki gwarancji 
jakości muszą być zgodne z §10 umowy lub być bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

 
§ 6 

W dniu odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie kierowców i pracowników obsługi (4 
pracowników Zamawiającego) z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych 
w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosowanych certyfikatów 
(zaświadczeń), a także przy dokonywanych przeglądach okresowych. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu samochodu wynagrodzenie, określone 
w formularzu ofertowym, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w związku z realizacją przedmiotu umowy w wysokości: ________________zł brutto 
(słownie:______________________________________) w tym kwota podatku 
VAT_____ % w wysokości: ___________zł (słownie: ___________________________), 
przy założeniu stałych miesięcznych rat leasingowych płatnych na podstawie wystawianej 
przez Wykonawcę comiesięcznej faktury VAT, których wysokość i termin zapłaty ujęty 
został w harmonogramie spłat rat leasingu, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
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2. Pierwsza płatność raty leasingu nastąpi po otrzymaniu przedmiotu umowy z zachowaniem 
zapisów w paragrafie 4. 

 
§ 8 

Wykonawca gwarantuje niezmienność rat leasingowych przez cały okres obowiązywania 
umowy. 
 

§ 9 
Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa kupna przedmiotu umowy za kwotę 
wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do 1% ceny zakupu przedmiotu leasingu. 
Możliwość wykupu przedmiotu leasingu nastąpi w ciągu 30 dni od uiszczenia ostatniej raty 
leasingowej i zapłaceniu wszystkich rat leasingowych. Prawo własność przedmiotu leasingu 
przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań 
wynikających z umowy leasingu, takich jak rat leasingowych, odsetek, wszelkich opłat oraz 
podatków związanych z wykonaniem umowy leasingu oraz zapłaty kwoty opłaty resztowej – 
wartości końcowej (wykupu) przedmiotu leasingu plus naliczony podatek VAT. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Sprzedającego gwarancję jakości na przedmiot 

umowy, co do jego jakości na poniższych warunkach: 
_____ miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą) – obejmuje cały pojazd. Okres rękojmi równy 
jest okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

2. Wykonawca oświadcza, że autoryzowany serwis znajduje się pod 
adresem:______________________________________________________________ 

3. Termin gwarancji liczony jest od dnia skutecznego dostarczenia przedmiotu umowy 
Zamawiającemu. 

4. Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 72 godzin od daty 
telefonicznego lub mailowego (pocztą elektroniczną) otrzymania zgłoszenia od 
Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie 
możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona 
naprawy we własnym serwisie a na czas dokonania naprawy zapewni maszynę zastępczą 
o zbliżonych parametrach technicznych. Jeśli Wykonawca nie wypełni zobowiązania 
określonego w zdaniu drugim Zamawiający ma prawo wynająć maszynę zastępczą na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do podania w Książce gwarancyjno-serwisowej: nazwy, 
marki, typu, parametrów i producenta oferowanego przedmiotu umowy oraz nazwy i 
siedziby serwisu autoryzowanego przez producenta przedmiotu umowy. 

6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw przedmiotu umowy w okresie 
gwarancyjnym ponosi gwarant. Wszelkie koszty związane z wykonaniem okresowych 
przeglądów w okresie trwania umowy leasingu ponosi Zamawiający. 

7. Dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy wystawiony ma być na okaziciela. 
8. W przypadku, gdy uzyskane przez Wykonawcę warunki gwarancji jakości określone w 

dokumencie gwarancyjnym przekazanym Zamawiającemu są niezgodne z wymaganiami 
wskazanymi w § 10 umowy, Zamawiający ma prawo nie przyjąć przedmiotu umowy i 
odstąpić od umowy. 

 
§ 11 

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,1 % ceny brutto określonej w § 7 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to 
Zamawiającemu przysługują niżej wymienione uprawnienia: 
a) jeżeli wada nadaje się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad. W tym przypadku naliczane będą kary umowne zgodnie z ust. 1 niniejszego 
paragrafu, 
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b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
zażądać dostawy nowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych. 

 
§ 12 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących 
okoliczności: 
1) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy, 
począwszy od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy prawa, na podstawie 
których zmiana ta nastąpiła – ulega zmianie stosownie do zmiany stawki tego podatku, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej 
umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w 
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi 
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku 
zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 
waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie 
pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno 
przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy 
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa 
na Wykonawcy, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie 
zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 
w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, 
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o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 
związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, 

4) zmiany zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We 
wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie 
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 
Wykonawcę. 

3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta 
następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie 
aneksu do umowy. 

2) Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

3) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 
każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości 
dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz 
dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia 
dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

4) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
- aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym ustępie, 
w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.  

5) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest nieważna. 

4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 
pkt 2-6 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy oraz nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy 
innym podmiotom niż wymienione w ofercie przetargowej.          
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§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy tj. z niedochowaniem 
terminu, wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, 

b) gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy jest niezgodny ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, 

c) gdy Wykonawca nie dostarczy wraz z przedmiotem umowy dokumentów określonych 
w §5 umowy, 

d) gdy warunki gwarancji jakości określone w dokumencie gwarancyjnym przekazanym 
Zamawiającemu są niezgodne z wymaganiami wskazanymi w § 10 umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z 
której winy odstąpiono od umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od zaistnienia 
przyczyn odstąpienia. 

 
§ 14 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 
zamówienia 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 bezpieczeństwa publicznemu Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
  § 15 
Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć 
działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  
pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do 
wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. 
 

§ 16 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 
zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781). 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby 
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
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§ 17 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz.1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 
42-400 Zawiercie: 
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Prezes Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zawierciu, z siedzibą ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie. 

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@pukzawiercie.pl  
b) telefonicznie: 32 494-14-00, 
c) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych 
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w celu 
wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie 
Wykonawcy,  przed zawarciem umowy. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy 
lub osób wskazanych przez wykonawcę odbywa się również w związku z przepisami 
prawa podatkowego i dostępie do informacji publicznej jak również w związku z 
archiwizacją dokumentów. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie 
Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę w określonym celu  i zakresie 

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym 
podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa jak również podmiotom, z którymi Spółka podpisała umowę 
powierzenia danych. 

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy 
lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie 
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 
przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH 
OSOBOWYCH - Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub 
wskazana przez Wykonawcę osoba  ma prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) usunięcia swoich danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 

mailto:iod@pukzawiercie.pl
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a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę. 

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych 
konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba 
zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 
wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 
danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu 
jej wycofania. 

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub 
wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez 
Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez 
Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem 
ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania 
umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W 
przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich 
danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania 
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich 
danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W 
przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie 
poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej 
umowy. 

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - 
Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zawierciu w związku z 
realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843) oraz inne właściwe przepisy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, w tym zakresie naliczania kar 
umownym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jej 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, strony poddają pod jurysdykcję sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralne części umowy stanowią: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Oferta Wykonawcy, 
- Harmonogram spłat rat leasingu. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

Zamawiający                                     Wykonawca 


