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 Z a ł ą c z n i k  n r  4  d o  Z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  

 UMOWA NR…………. (wzór)  
 

 

W dniu …………………….. r. w Kętrzynie pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim – Zarządem Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie (ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn), zwanym dalej Zamawiającym,  

w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: 

Pan Marcin Kołtonowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

a  

…………………………………….......................……..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...…………,  

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………  

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (dalej: Pzp) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp,  

w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Kętrzyńskiego i jednostek przez nie obsługiwanych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługę: sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych w ogólnej 

powierzchni 157,58 m², w budynku biurowym Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, w latach 2022-2024 w zakresie szczegółowo określonym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Sprzątanie winno obejmować: 

1)  zamiatanie, odkurzanie oraz zmywanie na mokro całej powierzchni podłóg – codziennie; 

2)  wycieranie kurzu z blatów biurek i pozostałych mebli wyposażenia biurowego, parapetów, lamp 

biurowych, (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, kopiarek i telefonów), obrazów itp.  

codziennie; 

3) czyszczenie mebli biurowych oraz innych urządzeń (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, 

kopiarek i telefonów) płynem do konserwacji, odpowiednim do rodzaju powierzchni - co najmniej 

1 raz w tygodniu; 

4)  obmiatanie ścian z kurzu i pajęczyn – w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

5)  mycie drzwi w pomieszczeniach – w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

6)  mycie włączników światła, listew osłonowych podłóg wraz z froterowaniem, ścieraniem na mokro 

kurzu z szaf i mycie grzejników – 1 raz w miesiącu; 

7)  opróżnianie i mycie koszy z odpadami oraz wymiana worków na śmieci  – codziennie; 

8)  opróżnianie zasobników niszczarek i wynoszenie do kontenera na odpady – codziennie; 

9)  wynoszenie do kontenera na odpady opakowań po zakupionych towarach; 

10)  utrzymanie w nienagannej czystości wejść do siedziby ZDP; 

11)  mycie czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych środkami chemicznymi i bakteriobójczymi 

   – codziennie; 

12)  mycie przy pomocy środków czyszczących glazury i powierzchni szklanych, lustrzanych – co 

najmniej 1 raz w tygodniu 

13)  zabezpieczenie sanitariatów w środki neutralizujące zapachy - w zależności od potrzeb; 

14)  zalewanie wodą kratek ściekowych w toaletach – codziennie; 

15)  uzupełnianie pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło w płynie -codziennie; 

16)  mycie okien wraz z ramami – trzy razy w roku; 

17)  odmrażanie i mycie lodówki – 1 raz na 6 miesięcy 
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18)  zgłaszanie na bieżąco zamawiającemu uszkodzeń sprzętu i awarii; 

 19) wykonywanie dodatkowych prac o charakterze interwencyjnym, w przypadku zaistnienia 

   sytuacji nagłych, np.: awarii zalania, działania czynników atmosferycznych itp. w zakresie 

   sprzątania bez dodatkowego wynagrodzenia; 

 20)  wykonywanie innych drobnych prac zgodnie z doraźnymi potrzebami Zamawiającego. 

3. Obowiązki określone w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z częstotliwością  

i w sposób zapewniający bieżące utrzymanie porządku i czystości.  

4. Wykonawca wykonywać będzie usługę własnym sprzętem i przy użyciu własnych środków, 

których koszt wliczony został w cenę usługi. Artykuły toaletowe takie jak: mydło do podajników, 

ręczniki papierowe jednorazowego użytku, papier toaletowy, odświeżacz do powietrza, kostki do 

WC i worki na śmieci zapewnia Zamawiający. 

5. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia, materiały, środki czyszczące i dezynfekujące, 

wykorzystywane do realizacji usługi będą oznaczone w taki sposób, aby Zamawiający miał 

możliwość ich weryfikacji oraz że są dopuszczone do stosowania na rynku polskim, posiadają 

stosowne atesty lub certyfikaty i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami 

producenta. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków czystości, które: 

1) będą znajdowały się w oryginalnych, fabrycznie opisanych pojemnikach, 

2) posiadają aktualne Karty charakterystyki (zgodnie z rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin – dalej rozporządzenie CLP), które muszą zawierać: identyfikację 

producenta, potwierdzenie jakości stosowanego środka, jego skład chemiczny, identyfikację 

zagrożeń, sposób: udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

niepokojących objawów, postępowania w przypadku pożaru, postępowania w przypadku 

niezamierzonego uwolnienia do środowiska, postępowanie z preparatem i jego 

magazynowanie, kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej, informacje 

toksykologiczne, informacje ekologiczne oraz wskazówki dotyczące utylizacji opakowań. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy w przedmiocie zamówienia, a także w oparciu o obowiązujące w danej 

materii przepisy techniczne, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za powstałe wypadki z tytułu nie dochowania warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności, określonych w ust. 2 zgodnie  

z bieżącymi zaleceniami Zamawiającego, udzielanymi w trakcie wykonywania niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o 

ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do nie korzystania z mienia Zamawiającego, w szczególności  

z aparatów telefonicznych oraz sprzętu biurowego i komputerowego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i dokładnością. 

Oceny prawidłowości wykonania prac objętych umową dokonuje Zamawiający, podczas 

wyznaczonych przez siebie kontroli stanu realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek 

uczestnictwa w kontroli osobiście lub poprzez wyznaczonego pracownika sprawującego nadzór 

w jego imieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pracowników Wykonawcy  

w zakresie wykonywania ich obowiązków. 

11. Kontrola realizacji stanu umowy, o której mowa w ust. 10 i sporządzony na tę okoliczność protokół 

pokontrolny będzie podstawą do naliczenia ewentualnych kar umownych za nienależyte 

wykonanie obowiązków związanych z realizacją umowy.  

12. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela podczas kontroli wykonania 

usługi, Zamawiający sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, zawierający 

szczegółowy opis stwierdzonego stanu faktycznego (nieprawidłowości, braki lub inne 

zastrzeżenia) i przesyła go Wykonawcy, na wskazany adres e-mail ………………… 
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13. Nienależycie wykonane usługi winny zostać poprawione przez Wykonawcę w terminie nie 

dłuższym niż 1 dzień od daty zawiadomienia o nienależytym wykonaniu usługi, a w przypadku 

braku możliwości poprawienia nienależycie wykonanych usług w tym terminie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie braku ich wykonania zostaną naliczone kary 

umowne na zasadach określonych w § 9 umowy. 

14. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas obowiązywania niniejszej umowy odpowiednie 

pomieszczenie dla pracowników, z przeznaczeniem do przebrania się, składowania sprzętu  

i środków czystości oraz dostęp do energii elektrycznej, wody oraz odpływu kanalizacyjnego. 

15. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, 

fartuchy, obuwie).  

16. Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające jej wykonanie, w szczególności związane z wystąpieniem COVID-19. 

 

§ 2 

1. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca będzie wykonywał we 

wszystkie dni robocze od godz. 15.00. 

2. Wykonawca odpowiada za: 

1) należyte wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) zamknięcie po zakończeniu sprzątania okien, drzwi (na klucz) do pomieszczeń biurowych  

i umieszczenie kluczy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) zakręcenia punktów czerpania wody i wyłączenie: świateł, urządzeń elektrycznych  

z wyjątkiem komputerów, chłodziarek, drukarek, 

4) zamknięcie wszystkich drzwi wejściowych do budynku, 

3. Podczas wypełniania swoich zadań i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się do 

należytego zabezpieczenia pomieszczeń obiektu przed dostępem do niego niepowołanych osób 

poprzez zamknięcie na klucz wszystkich drzwi wejściowych budynku i zakodowanie kodem 

otrzymanym od Zamawiającego. 

4. Wykonawca pozostaje w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego  

i zobowiązany jest zgłaszać natychmiast następujące fakty i zdarzenia: 

1) zaginięcie kluczy, 

2) awarie elektryczne i cieknące urządzenia c.o. i wodno-kanalizacyjne, 

3) pozostawione pieczątki i cenne przedmioty, 

4) wszystkie inne istotne fakty i wydarzenia. 

5. Klucze do budynku oraz kody instalacji alarmowej zostaną przekazane Wykonawcy protokolarnie 

w pierwszym dniu obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca protokolarnie zwraca klucze Zamawiającemu w pierwszym dniu roboczym po 

zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy, do godz. 11.00. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za nieudostępnianie kluczy do budynku i pomieszczeń oraz 

kodów instalacji alarmowej, w których będzie wykonywał przedmiot umowy osobom 

nieupoważnionym. 

8. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania informacji, do których może mieć dostęp 

przy wykonywaniu czynności określonych umową w tym kodów alarmowych, zarówno podczas 

trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy 

personelu. 

10. Wykonawca, w ciągu 7 dni od terminu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu listę osób, 

które będą wykonywały usługę sprzątania. O zamiarze zmiany lub czasowego zastępstwa 

którejkolwiek z osób wykonujących usługę sprzątania Wykonawca powiadomi niezwłocznie 

Zamawiającego. Na zmianę lub czasowe zastępstwo osób wykonujących usługę sprzątania 

Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Obowiązek powyższy nie dotyczy 

Wykonawcy, który będzie wykonywał usługę osobiście. 
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11. Osoby wykonujące usługę sprzątania będą w okresie realizacji umowy zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks Pracy 

12. Wykonawca wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 9 złoży oświadczenie, że osoby których  

      nazwiska znajdują się w wykazie są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy  

o pracę. 

13. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust. 11,  

w szczególności poprzez: 

1) żądanie przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w 

ust. 11, 

2) zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

§ 3 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2024 r. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy  

w kwocie brutto wynoszącej …………….. PLN, (słownie: ………………………… złotych i 00/100), 

zawierającej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokości stawki procentowej, obowiązującej 

w dniu złożenia oferty, w kwocie  …………. PLN, (słownie: ………………………..  złotych i 00/100). 

2. Rozliczenie za usługę następować będzie miesięcznie w kwocie brutto: ……………   PLN, (słownie: 

…………………….. złotych i 00/100) zawierającej podatek VAT w przewidzianej prawem 

wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, w kwocie …………. PLN 

(słownie: ……………………… złotych i 00/100). Suma kwot rozliczeń miesięcznych w okresie 

obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1. 

3. Za wykonaną usługę Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT, dostarczane do siedziby 

Zamawiającego, z uwzględnieniem następujących informacji: 

1) Nabywca: Powiat Kętrzyński, z siedzibą: pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-18-42-  

131, 

2)  Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, z siedzibą: ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn. 

3) na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy (nadany przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Kętrzynie), której dotyczy wystawiona faktura oraz wskazać rachunek 

bankowy zgodny z ust. 5; 

4) faktury należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20.     

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym 

wykonywał usługę. 

5. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego każdorazowo przelewem, na numer rachunku 

bankowego Wykonawcy……………………………… w banku ……………………….., w terminie 21 

dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  

i posiada rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała 

lista), który będzie wskazany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.  

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony  

w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie  podatników VAT. 

6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana w formie aneksu do 

umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku błędnego określenia rachunku bankowego na 

fakturze ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszystkich 

informacji i wiadomości powziętych w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

dotyczących działalności Zamawiającego, jak również do pozostawiania w stanie  nienaruszonym 

wszelkich materiałów i dokumentów, z którymi z racji wykonywania przedmiotu umowy mógłby 

się zetknąć. 

2. Obowiązek  zachowania  tajemnicy, o którym mowa w  ust.  1,  nie  dotyczy  informacji dostępnych  

publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy w zakresie, w jakim te organy są 

uprawnione do ich żądania zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązkach 

przewidzianych w ust. 1 i ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i prawną za skutki naruszenia 

obowiązków, o których mowa w ust. 1, w tym za niezachowanie tajemnicy przez osoby działające 

na jego zlecenie. 

 

§ 6 

1. Wykonawca podczas wykonywania swoich zadań w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i urządzeń 

powstałe z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca odpowiada jak za własne – za działanie lub zaniechanie działania osób, którym 

powierzył, lub za pomocą których wykonuje czynności określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

4. Niezależnie od roszczeń przedstawionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z czynu niedozwolonego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 

przeznaczonych do sprzątania z tytułu jego uszkodzenia lub zniszczenia. Odpowiedzialność ta 

rozciąga się również na przedmioty przeznaczone do mycia, odkurzania np. szyby okienne, płytki 

podłogowe, wykładziny podłogowe, meble itp. 

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia (kradzieży) mienia znajdującego się  

w pomieszczeniach, każda ze Stron winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę celem 

sporządzenia odpowiednich protokołów stwierdzających rodzaj i wysokość zaistniałych szkód ze 

wskazaniem osób odpowiedzialnych za zdarzenie. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ważną  

w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. 

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia objęty aktualną polisą wygasa w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest, bez wzywania przez Zamawiającego, dokonać 

ubezpieczenia obejmującego czas trwania umowy i niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 

uwierzytelnioną przez siebie kopię polisy ubezpieczeniowej. 

 

§ 7 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej 

umowy na osobę trzecią wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem 

nieważności. 

2. Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcy jest możliwe 

jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego - pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8 

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 od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
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o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Każdej stronie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia jej istotnych 

postanowień przez którąkolwiek ze Stron w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o naruszeniu istotnych postanowień umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie określonym w ust. 2, w przypadku ujawnienia 

przez Wykonawcę informacji, do których może on mieć dostęp podczas wykonywania przedmiotu 

umowy, a w szczególności w sprawach dotyczących systemu ochrony obiektu. 

4. W przypadku naruszenia postanowienia § 7 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od zawartej 

umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o naruszeniu. Odstąpienie powinno 

nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne  

z chwilą jego doręczenia drugiej stronie umowy – pod rygorem nieważności. 

7. Jeżeli Zamawiający wypowie umowę lub od niej odstąpi, Wykonawcy należy się część  

wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia wystąpienia skutku wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że obowiązują kary umowne naliczane w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1, 

b) w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów określonych w 

§ 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł 

brutto za każdy stwierdzony taki przypadek, niezależnie od odpowiedzialności 

odszkodowawczej z tego tytułu.  

c) w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania którejkolwiek z czynności 

objętych przedmiotem umowy, wykazanych w protokole pokontrolnym, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 

sporządzony w danym miesiącu rozliczeniowym protokół potwierdzający zaistnienie 

nieprawidłowości.  

d) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę § 2 ust. 11 – w wysokości 1000,00 PLN, za każdą osobę niezatrudnioną na 

umowę o pracę, 

e) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad  –  w  wysokości 0,2% miesięcznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 - za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usuwanie wad, 

f) w przypadku udokumentowanych przez Zamawiającego faktów korzystania z mienia  

Zamawiającego, w szczególności korzystania z aparatów telefonicznych, sprzętu biurowego i 

komputerowego należących do Zamawiającego - w wysokości 2% miesięcznego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2, za każdy udokumentowany 

przypadek korzystania z mienia Zamawiającego. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, przez 

którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.  
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy,  

w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, 

odpowiednio w przypadku: 

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – wynagrodzenie brutto 

wskazane w § 4 ust. 1 pozostałe do zapłaty, zostanie obliczone z uwzględnieniem 

obowiązującej stawki podatku; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie umowy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) w przypadkach o których mowa pkt 1) lit. b) – c), Strona, która żąda zmiany, wystąpi  

z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, załączając do wniosku szczegółową kalkulację wpływu tych zmian 

na dotychczasową wysokość ceny określoną w formularzu oferty Wykonawcy  

i szczegółowe wyliczenie proponowanej nowej wysokości tej ceny wraz z dokumentami 

poświadczającymi dokonane kalkulacje i wyliczenia. Druga ze Stron może wnieść uwagi do 

przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich przedstawienia.  

W przypadkach, o których mowa w pkt 1) lit. b) – c) Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione 

przez Wykonawcę dokumenty uzna za niewystarczające. W przypadku uznania przez 

drugą ze Stron wyliczenia kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę za zasadne, 

Strony dokonają zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

2. Wszystkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu - pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. W sprawach dotyczących realizacji umowy Strony porozumiewają się telefonicznie oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania strony i odpowiedzialnym  

za przebieg realizacji umowy jest :  

1) P. ………………………………………, tel. ……………………, e-mail: …………………………..… 

3. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania strony i odpowiedzialnym 

za przebieg realizacji umowy jest: P. ………………., tel. …………., e-mail: …………………………. 

4. Strony umowy  mogą wyznaczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany 

osób,  o których mowa w ust. 1 i 2, Strona dokonująca zmiany powiadomi na piśmie drugą Stronę. 

Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. W przypadku nieodebrania, pomimo dwukrotnej awizacji, korespondencji wysłanej przez 

Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 

dostarczenie przesyłki uznaje się za skuteczne z datą pierwszej awizacji. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu 

zamówienia. 

2. Strony dążyć będą do polubownego załatwiania spraw spornych. Spory nierozstrzygnięte oddane 

będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 13 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), Zamawiający zastrzega, że 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego dane osobowe winny być wykorzystywane przez 

administratora w trakcie realizacji umowy wyłącznie na potrzeby wykonania i rozliczenia przedmiotu 

zamówienia.  

 

§ 14 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

2) formularz cenowy – załącznik nr 2, 

3) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3. 

 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowa zawiera …………  (……………) ponumerowanych i parafowanych stron + załączniki. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                 WYKONAWCA  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW                                                                                                

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie  

z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20. 

2. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: listownie na adres siedziby 

administratora oraz przez e-mail: iodo@zdp.ketrzyn.pl  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane  

w następujących celach: 

a) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) wynikająca m.in. z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy  

o systemie ubezpieczeń społecznych i innych.  

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany  

w oparciu o następujące kryteria: 

a) czasu obowiązywania umowy, 

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

f) przenoszenia swoich danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz 

adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW – DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJĄCYM 

ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE 

1. Zgodnie z treścią 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 

mailto:iodo@zdp.ketrzyn.pl
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony 

ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe 

osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują informacjami dotyczącymi 

przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi 

w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 

1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób wskazanych 

w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy. 

2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej 

umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację 

niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją 

niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu 

realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych). 

3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. Kategorie 

odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne 

dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy te 

mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z 

tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych; sprostowania 

swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można 

zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7. 

6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych 

można kontaktować się: 

a) z ramienia  Zamawiającego mailowo, pod adresem iod@zdp.ketrzyn.pl  

b) z ramienia  Wykonawcy mailowo, pod adresem ………………… 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może 

uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

9) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z 

zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć 

miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich 

zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

11) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia 

danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz 

inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 
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