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Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 
 
 

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: 
 
Jacka Latko    –   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: 

 
 

§ 1 
1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie 
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przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 
pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawiercie”.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 7 do umowy – Opis 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu  
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych 
czynności pozostających w związku z umową 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą starannością, właściwą 
przy zawodowym prowadzeniu działalności oraz aktualnym poziomem wiedzy i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich  czynności, określonych w 
załączniku nr 7 do umowy, niezbędnych do zapewnienia właściwej opieki bezdomnym 
zwierzętom i zapewnienia ochrony mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami.  

2. Kontrola wykonywanych przez Wykonawcę obowiązków określonych w załączniku nr 7 do 
umowy będzie przeprowadzana wspólnie z Wykonawcą bądź bez jego udziału przez 
pracowników Zamawiającego i / lub Straży Miejskiej w Zawierciu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału podczas kontroli, o której mowa w ust. 2 
umowy, Lekarza Weterynarii, przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz 
innych osób w celu zasięgnięcia opinii. Z przeprowadzonej kontroli będzie sporządzony 
protokół.   

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa ust. 2 lub 3 niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności określonych w załączniku nr 7 do umowy, 
Zamawiający powiadomi w formie  ustnej bądź pisemnej (dopuszczalny fax lub e-mail)  
Wykonawcę o tym ustaleniu, o ile nie brał on udziału w kontroli. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w celu realizacji  niniejszej umowy do zapewnienia 
całodobowej dyspozycyjności i łączności z Zamawiającym za pośrednictwem telefonu: 
………………………………………….. 

 
§ 3 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, przyjmowaniu zwierząt do schroniska, 
znakowaniu przyjętych zwierząt do schroniska, całodobowego nadzoru i pełnienia opieki 
nad zwierzętami w schronisku, przeprowadzaniu działań dot. adopcji zwierząt w 
schronisku, prowadzeniu dokumentacji. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających 
lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w 
jakim będą wykonywać osobiście czynności na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy, a 
także wykonywania czynności w ramach wolontariatu (zgodnie z  ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę (dalej, także dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
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4) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 
lub Podwykonawcy kontroli. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni 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 ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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, rodzaju umowy o pracę, zakresy obowiązków 
pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawców; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych.  Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
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 o ochronie danych osobowych.  
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość 
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, przez cały okres realizacji umowy. Przed 
zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy 
ubezpieczenia (lub polisy).  

2. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). 

 
§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą 
umową jest Pan Janusz Kowalczyk - pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. 
z o. o, a w razie jego nieobecności osoby pełniące zastępstwo służbowe.   

2. Ze Strony Wykonawcy osobami upoważnionymi w sprawach związanych z wykonaniem 
umowy jest …………………………………… lub inna upoważniona osoba; lekarzem 
weterynarii jest ………………………… 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stanowi 
zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie 
na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 6 
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r., 
jednakże nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r. 
 

§ 7 
1. Łączne (całkowite) ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi 

………………….. zł brutto, słownie: ………………………………………….zł  00/100, w tym 
podatek VAT według stawki ......%.  

2. Wynagrodzenie za wykonywanie umowy Wykonawca  będzie otrzymywał w równych 
ratach miesięcznych. Wysokość raty miesięcznej wynosi ………………brutto zł/miesiąc, 
słownie: ………………………………………………………………………. zł 00/100.   

3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na okres  obowiązywania umowy i nie będzie 
podlegało zwiększeniu, w szczególności  ze względu na ilość przetrzymywanych zwierząt 
w schronisku. 

4. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie 
wypłacone proporcjonalnie, tzn. 1/30 miesięcznej stawki za każdy dzień świadczenia 
usługi. 

 
§ 8 

1. Rozliczenia między Stronami następować będą fakturami miesięcznymi.   
2. Podstawą wystawienia faktury miesięcznej są: podpisana przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy „Miesięczna ewidencja interwencji dotyczących 
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Zawiercie” – zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do umowy oraz „Miesięczna ewidencja usług dot. wolnożyjących kotów na terenie 
gminy Zawiercie”  –  zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne ewidencje, których mowa w ust. 2  w 
terminie do szóstego dnia roboczego następnego miesiąca. Zamawiający dokona 
sprawdzenia dokumentów w terminie 7 dni roboczych od daty ich dostarczenia. 
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdził konieczność dokonania korekty w miesięcznych 
ewidencjach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poprawione 
miesięczne ewidencje w terminie 7 dni roboczych od dnia jego zwrotu Wykonawcy.  

4. Wykonawca dostarczy fakturę wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych nie później 
niż 7-go dnia od daty podpisania miesięcznych ewidencji. Brak miesięcznych ewidencji 
podpisanych przez Zamawiającego, skutkuje uznaniem umowy za niewykonaną lub 
nienależycie wykonaną, co stanowi podstawę naliczenia kary umownej określonej w § 9.           

5. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w 
terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Za opóźnienia w płatności faktury Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy 
odsetek ustawowych.  

7. Data wpływu faktury do Zamawiającego powinna zostać potwierdzona w sekretariacie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.  

8. Terminem zapłaty jest termin polecenia przelewu płatności na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie 
przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 
 

 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
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1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca albo za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, lub 
wypowiedzianej przez którąkolwiek ze Stron w wysokości - 10.000 zł, 

2) za każdy przypadek stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa § 2 ust. 4, że 
Wykonawca nie wykonał zakresu czynności, o których mowa w załączniku nr 7 do 
niniejszej umowy, względnie wykonał je w sposób nienależyty w wysokości 5% 
miesięcznej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 7 ust. 2, 

3) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w zadeklarowanym czasie reakcji na     
zgłoszenie polegającym na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia na terenie gminy 
Zawiercie przez Wykonawcę – w wysokości 300,00 zł, 

4) za każdy stwierdzony przypadek w trakcie kontroli mniejszej ilości wolontariuszy niż 
ilość zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie do wyprowadzania psów na 
spacery – w wysokości 600,00 zł, 

5) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 3 ust. 1 czynności.  

6) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnej umowy ubezpieczenia 
(polisy) w trakcie realizacji umowy – za każdy przypadek w wysokości 500,00 zł. 

2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym  suma kar umownych za 
niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie umowy  przekroczy 25% miesięcznej 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 wówczas Zamawiający ma prawo 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.   

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
także w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych w trzech okresach 
rozliczeniowych (miesięcznych).      

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w wysokości  przewyższającej karę umowną.  

 
§ 10 

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.  

 
§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia  
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie łącznej ………………. 
PLN słownie: (………………………………. PLN) w formie 
…………………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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§ 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) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku normatywnej zmiany stawki podatku VAT - stosownie do tej zmiany oraz 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy prawa 
dotyczące  zmiany stawki podatku.     

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca 
realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania 
przedmiotu umowy przez wskazaną osobę (rozwiązanie umowy, śmierć, 
długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności 
niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas 
Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach 
spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania.  

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia 
Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.1 
Prawo zamówień publicznych,  w  celu  wykazania spełniania  warunków  udziału  
w  postępowaniu,  Wykonawca  jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie  spełnia  je  w  
stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach 
SIWZ. 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na skutek zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim 
zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 
zaistniałego stanu prawnego, 

6) Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia Wykonawcy, któremu 
Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, 
podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub 
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w 
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, 
a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu 
oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

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. 
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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.          

 
 § 13  
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw 
w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 
wywołującej podobne skutki, obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub 
jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w 
niej na osoby trzecie w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową 
poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności 
dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
 

§ 14 
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. 
 

§ 15 
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 
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przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 
§ 16 

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. 

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. 

 
§ 17 

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 z późn. zm.) 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, 
- Załączniki nr 1 – 7 do umowy. 

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

 
 
 
 

Zamawiający                                     Wykonawca 


