
   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2022/2023  

na terenie Powiatu Kłobuckiego”. 

Załącznik Nr 2 do SWZ         
Projekt umowy 

 

(Znak postępowania: 
IR.272.1.6.2022) 

 

UMOWA NR ……………….. 

  zawarta w dniu …………………. w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,  

Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754  

w imieniu którego występują:  

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą  

w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

posiadającą nr NIP …………………., REGON …………………………….., KRS ………….. zwaną  

w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w trybie podstawowym,  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie  

pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 

2022/2023 na terenie Powiatu Kłobuckiego” – w zakresie części nr 

…………………………. (zgodnie z swz, złożoną ofertą oraz dokonanym wyborem 

Wykonawcy). 

2. Wykonawca będzie realizował usługę przy pomocy sprzętu spełniającego wymagania 

swz oraz operatora posiadającego kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie 

usługi. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje maksymalnie: 

1) Zakres podstawowy ……… m-g lub km (zgodnie z swz, złożoną ofertą oraz 

dokonanym wyborem Wykonawcy). 

2) Zakres objęty prawem opcji: 

zwiększenie usług, o których mowa w pkt 1) o maksymalne dodatkowe ……. m-g 

lub km (zgodnie z swz, złożoną ofertą oraz dokonanym wyborem Wykonawcy). 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w 

części) w przypadku, gdy podczas trwania umowy pojawią się uzasadnione potrzeby 

realizacji usługi w zakresie szerszym niż określony w zakresie podstawowym (pod 

warunkiem zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu) – po zrealizowaniu 

zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację 

Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji 

jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma 

obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem 

umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym 

wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa 

opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania 

maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany 
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umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie 

pisemnej. Cena usług w ramach realizacji zakresu objętego opcją wynika z treści 

oferty wykonawcy. 

5. Prawo opcji obejmuje prawo do zwiększenia zakresu świadczenia wykonawcy  

o dodatkową liczbę m-g lub km w ramach limitu wskazanego w ust. 3 pkt 2. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach prawa opcji obliczane będzie według cen 

jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości świadczonej usługi. 

7. Szczegółowy zakres świadczonych usług określony został w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz w ogólnych 

specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 3 do umowy, przekazanych  

w formie elektronicznej - płyta CD, których otrzymanie Wykonawca potwierdza. 

 

§ 2 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:  

- dla części nr 1,2,5,7,8,9,12,14 od dnia 15.10.2022 r. do 31.03.2023 r.; 

- dla części nr 6 i 13 od dnia 15.10.2022 r. do 15.04.2023 r.; 

- dla części nr 3,4,10,11 od dnia 01.11.2022 r. do 15.04.2023 r. 

2. Czas rozpoczęcia akcji wynosi do 30 minut i liczony będzie od złożenia dyspozycji 

ustnej bądź pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Decyzję o użyciu sprzętu, rodzaju pracy i miejscu pracy podejmuje Kierownik Obwodu 

lub w jego zastępstwie pracownik pełniący dyżur przy zimowym utrzymaniu dróg na 

Obwodzie Drogowym. 

4. Osoby wymienione w ust. 3 posiadają kompetencje do wzywania do pracy  

i odwoływania z pracy Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia 

bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy 

w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć 

obsługę każdej jednostki sprzętowej i transportowej w telefon komórkowy. 

5. Zamawiający ma prawo w każdej chwili zamontować na nośnikach pod piaskarki 

urządzenia monitorujące GPS (dotyczy części zamówienia nr 1-4 oraz 8-11). 

6. Wykonawca na czas wykonywania usługi dla Zamawiającego, zobowiązany jest do 

podłączenia urządzenia monitorującego GPS do gniazda zasilającego oraz 

kontrolowania by urządzenie było włączone.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi na trasie wskazanej przez osobę 

wymienioną w ust. 3. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zapis trasy z 

urządzenia monitorującego lokalizację pojazdu.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu urządzenie monitorujące  

w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zakończenia umowy. 

9. W celu udokumentowania przekazania urządzeń GPS zostanie sporządzony protokół. 

10. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, o ile nie są (będą) 

wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał, we własnym 

przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy  o pracę, osoby 

wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia – obsługa sprzętu 

mechanicznego tj. samochód ciężarowy z pługiem i rozsypywarką, koparko-

ładowarka, ciągnik rolniczy z pługiem, pojazd z pługiem do chodników. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu – Powiatowemu Zarządowi 

Dróg w Kłobucku: 

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oświadczenie, 

że osoby realizujące przedmiot umowy w zakresie czynności wskazanych w § 1 

ust. 2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno 

zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby i 

wymiaru etatu tych osób oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, listę pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem ich zakresów 

czynności), przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę. 

12. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zamawiający 

ma prawo do żądania łącznie następujących dokumentów: 

1) poświadczonej 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 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają:  

1) W zakresie podstawowym na kwotę brutto nie wyższą niż: ………………………………….. 

zł (słownie: ………………………………) zawierającą podatek VAT, zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2) W zakresie objętym prawem opcji na kwotę brutto nie wyższą niż: 

………………………………….. zł (słownie: ………………………………) zawierającą podatek VAT, 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3) Łącznie w zakresie podstawowym i w zakresie objętym prawem opcji na kwotę 

brutto nie wyższą niż: ………………………………….. zł (słownie: ………………………………) 

zawierającą podatek VAT, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 i formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 pkt 3) jest wartością maksymalną mającą 

zastosowanie w wypadku zlecenia maksymalnego limitu na jednostkę przewidzianego do 

realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku wystąpienia korzystnych warunków 

atmosferycznych możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie. Zmniejszenie zakresu 

nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń wykonawcy.  

4. Podstawą do rozliczenia wykonanych usług będzie: 

- w zakresie części nr 1-4, 6, 8-11 i 13 iloczyn faktycznie wykonanych jednostek 

rozliczeniowych (km/m-g) i cen jednostkowych netto oraz dodatkowo stała 

miesięczna opłata za gotowość sprzętu i dyspozycyjność osób*, 

- w zakresie części nr 5, 7, 12 i 14 iloczyn faktycznie wykonanych jednostek 

rozliczeniowych (km/m-g) i cen jednostkowych netto*, 

zawartych w załączniku nr 8 do SWZ stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. W przypadku, gdy czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, 

wynagrodzenie będzie liczone proporcjonalnie.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  rozliczane będzie na podstawie 

faktur miesięcznych wystawianych przez Wykonawcę do 5 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Nabywcą faktur jest Powiat 
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Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574-20-56-518, odbiorcą 

faktur – płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19,  

42-100 Kłobuck. Za fakturę miesięczną należy rozumieć fakturę wystawioną za pełny 

miesiąc od 1 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. W przypadku miesiąca 

październik 2022 r. oraz kwiecień 2023 r. fakturę należy wystawić za okres, w którym 

były świadczone usługi sprzętowe, w terminie do 5 dnia następującego po miesiącu, 

którego dotyczy rozliczenie. 

6. Wynagrodzenie za gotowość do wykonania usługi (gotowość techniczną sprzętu  

i dyspozycyjność osób) w zakresie części 1-4, 6, 8-11 i 13 za miesiąc październik 2022 r. 

oraz kwiecień 2023 r. będzie obliczone proporcjonalnie do ilości dni świadczonej usługi w 

danym miesiącu. 

7. Faktury za usługi sprzętowe w zakresie części nr 1-4, 6, 8-11 i 13 powinny 

uwzględniać dwie odrębne pozycje tj. wynagrodzenie za faktyczne wykonanie pracy 

sprzętu oraz wynagrodzenie za gotowość sprzętu i dyspozycyjność osób. 

8. Faktury miesięczne należy wystawić na podstawie dokumentu najmu sprzętu 

potwierdzonego przez kierującego akcją oraz dokumentu stwierdzającego należyte 

wykonanie usługi w oparciu o decyzję osoby wymienionej w § 2 ust. 3 umowy. 

9. Faktury należy wystawić odrębnie na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. 

10. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

z późn. zm.). 

11. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

12. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

13. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 

potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności. 

14. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie 

termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego w/w Wykazie. 

15. Wykonawca oświadcza, że sporządzając JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji 

dokumentującej niniejszą sprzedaż umieści właściwe oznaczenia grup towarów, rodzaju 

transakcji lub dowodu sprzedaży. 

16. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wymienionej  

w ust. 1 niniejszej umowy.  

17. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku 

przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………… . 

18. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 

należności na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek 

prowadzenia prac objętych przedmiotem umowy, w sposób niezgodny z przepisami  

i ustaleniami zamawiającego do pełnej wysokości strat. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. 

pracowników i osób trzecich, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych 

powstałe w związku ze świadczonymi usługami.  
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§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy przez zapłatę kar umownych w wysokości i przypadkach 

określonych poniżej: 

a. za każde pół godziny zwłoki od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi 

określonego w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, 

b. za każdy kilometr niedochowania wymaganego standardu określonego  

w ogólnych specyfikacjach technicznych w danej dobie rozliczeniowej na 

utrzymywanej przez Wykonawcę drodze w wysokości 0,5 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, 

c. za każdy przypadek stwierdzonego uchybienia obowiązku wynikającego z  

§ 2 ust. 6 i 7 w danej dobie rozliczeniowej na utrzymywanej przez 

Wykonawcę drodze w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, 

d. w przypadku nie zwrócenia urządzenia monitorującego GPS w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 8 umowy, w wysokości 1000,00 zł, 

e. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, 

f. w przypadku, niedochowania, któregokolwiek z terminu określonego w § 2 

ust. 11 za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Łączna wysokość kar jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może 

przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 

umowy. 

3. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 15 dni od dnia 

doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy stosownego wezwania do zapłaty. 

4. Kary umowne,  o których mowa w ust. 1 płatne są przelewem bankowym na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej  

z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 6 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) Do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) Dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych; 
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4) Do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy; 

5) Zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 



   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2022/2023  

na terenie Powiatu Kłobuckiego”. 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 7 

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 Zamawiający może odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 

Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną usługę potwierdzoną dokumentem 

najmu.   

  

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

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

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ograniczenia zakresu umowy  

i ceny, zgodnie ze złożonym formularzem oferty, spowodowanych epidemią 

COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę wpływu okoliczności 

związanych z COVID-19 na wykonanie przedmiotu umowy;  

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli czas trwania sezonu 

zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy; 

c) zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego 

wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 

d) zmiana strony umowy – wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego 

wynikającego z odrębnych przepisów; 

e) ustawowa zmiana stawki podatkowej (VAT) w okresie obowiązywania umowy. 

5. Podstawę do rozliczenia usług, o których mowa w ust. 4 lit. b będzie stanowić § 3 ust. 

4 umowy.  

6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – 4 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  

 

 

  
*umowa zostanie odpowiednio dostosowana do części zamówienia, której dotyczy. 
 
Integralną  częścią umowy jest: 
Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Zał. Nr 2 – Kopia formularza ofertowego, 
Zał. Nr 3 – Specyfikacja techniczna – płyta CD, 
Zał. Nr 4 – Kopia formularza cenowego.   


