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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR _______ (wzór) 

 

w dniu _______ 2022 r. w Kętrzynie pomiędzy:  

Nabywcą: Powiatem Kętrzyńskim, z siedzibą: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, 

NIP – 742-18-42-131, w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa  

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

510751154, reprezentowany przez: 

- Marcina Kołtonowskiego - Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

__________________, z siedzibą: _______, zarejestrowaną: __________________ NIP: __________________, 

REGON: __________________ 

którą reprezentuje: 

__________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

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 zadanie pod nazwą: „Zakup wraz 

z dostawą rębaka do gałęzi na potrzeby działalności  Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa rębaka do gałęzi, fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad 

fizycznych i wad prawnych, wraz z przeszkoleniem dwóch operatorów - zgodnie z zapisami opisu przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca w ramach realizacji umowy spełni również poniższe wymagania: 

1) zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis stacjonarny będzie znajdował się na 

terenie Polski w odległości do 150 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 

11-400 Kętrzyn, (dopuszcza się serwis mobilny z zastrzeżeniem § 6 pkt 8), 

2) zapewni bezpłatne dostarczenie przedmiotu umowy do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie,  

ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn, wraz z przeszkoleniem 2 operatorów pod względem eksploatacyjnym  

i technicznym,  

3) dostarczy sprzęt wyposażony we wszelkie materiały eksploatacyjne oraz zatankowany do przewidzianej przez 

producenta minimalnej pojemności zbiornika, 

4) wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego dokumenty niezbędne do jego 

rejestracji we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia pojazdu: 

a) świadectwo homologacji na terenie RP wraz z innymi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi 

rejestrację (zaświadczenia, zgodności, atesty, certyfikaty – jeżeli takie będą wymagane), 

b) fabryczną instrukcję obsługi wraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu  

i poszczególnych osprzętów w języku polskim; 

c) dokumenty gwarancyjne, 

d) książka serwisowa, 

e) katalog części zamiennych, 

f) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. 

5) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz że dysponuje stosownym 

zapleczem technicznym koniecznym do wykonania umowy. 

6) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych sprzętów. 

 

§ 2 

Termin 

 

1.  Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin dostawy przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności 

działania przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia wad, Zamawiający może nie dokonać 

odbioru przedmiotu zamówienia. 
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5.  Dzień odbioru przedmiotu zamówienia po usunięciu wad jest terminem dostawy. 

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy, jego 

uruchomienie i przetestowanie oraz ubezpieczenie na czas dostawy od ryzyka utraty lub uszkodzenia. 

 

§ 3 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg realizacji dostawy będą: 

1) ze strony Zamawiającego: P. : ________________, e-mail: ________________, tel. : ________________ 

2) ze strony Wykonawcy: P. : ________________, e-mail: ________________, tel. : ________________ 

2. Strony umowy  mogą wyznaczyć inną osobę niż wymieniona w ust. 1. O dokonaniu zmiany strona powiadomi na 

piśmie. Zmiana osoby nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Informacje o przygotowaniu przedmiotu zamówienia do wydania, uzgodnienia i wszystkie inne informacje 

związane z realizacją umowy przekazywane będą na adres e-mail wskazany w ust.1. Wysłanie informacji  

e–mailem uważać się będzie za skutecznie złożone i skutecznie doręczone w dniu dokonania tej czynności. 

 

§ 4 

Dostawa 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w § 1 ust. 3 pkt 2). 

2. Wykonawca o przygotowaniu przedmiotu zamówienia do wydania ma obowiązek zawiadomić przedstawiciela 

Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy w sposób 

określony w § 3 ust. 3. 

3. Wydanie przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie pisemnym protokołem przekazania/przyjęcia 

podpisanym przez przedstawicieli stron. 

4. Za dzień dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień, w którym dokonano odbioru zamówionego 

sprzętu i podpisania protokołu przekazania/przyjęcia. 

5.  W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:  

a) niezgodny z wymogami określonymi w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 1 oraz wymaganiami w § 1 ust. 2 

i 3 umowy lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady uszkodzenia, przedstawiciel Zamawiającego może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, 

sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy dostawy. Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy nowy 

termin odbioru dostawy wolnej od wad, uwzględniając techniczne możliwości wymiany, jednak nie dłuższy niż 

10 dni od sporządzenia protokołu odmowy dostawy. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia bez wad 

Zamawiający dokona ponownego odbioru zgodnie z procedurą opisaną w § 2.  

6.  Ust. 5 nie uchybia prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lit b). 

7. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego 

protokołu przekazania/przyjęcia przedmiotu zamówienia bez stwierdzonych wad. 

  

§  5 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: ________ PLN  

(słownie złotych: ________________/100), zawierającej podatek od towarów i usług (VAT) w przewidzianej 

prawem wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, w kwocie ________ PLN 

(słownie złotych:__________________________________________/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy brutto wskazane w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonaniem Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół, o którym mowa w § 2 . 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy __________________ 

w banku ____________________________, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wskazany 

rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Wykonawca jest podatnikiem VAT, oświadcza iż wskazany  

w zdaniu pierwszym rachunek bankowy zgodny jest z rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT,  

o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 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. 

5. Zmiana  numeru  rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana tylko w formie aneksu  do umowy – 

pod rygorem nieważności.  

6. Za błędny rachunek na fakturze ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. Za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących informacji:  

1) faktura będzie wystawiona na Zamawiającego, tj.: 
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Powiat Kętrzyński, z siedzibą: pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn NIP 742-18-42-131, 

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

2) na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy wystawiona 

faktura oraz wskazać rachunek bankowy zgodny z ust. 4. 

3) faktura zostanie dostarczona na adres siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 

20, 11-400 Kętrzyn. 

 

§ 6 

Gwarancja jakości i serwis  

 

1. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, gotowy do rejestracji, wolny od 

jakichkolwiek wad fizycznych bądź prawnych oraz spełnia warunki określone w przepisach ustawy Prawo  

o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy a związanych z jego 

dopuszczeniem do ruchu. 

2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją na okres _____miesięcy1, liczonych od dnia przekazania, w trybie 

określonym w § 2, przedmiotu zamówienia przedstawicielowi Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji 

rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Gwarancja w okresie obowiązywania będzie obejmować: 

1) przeglądy gwarancyjne, 

2) serwis techniczny obejmujący usunięcie wad i usterek/naprawy gwarancyjne. 

Wszystkie przeglądy i naprawy Wykonawca zobowiązany jest odnotować w karcie/książce gwarancyjnej 

maszyny.  

4. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji minimum 2 bezpłatne przeglądy gwarancyjne wraz  

z materiałami eksploatacyjnymi wymagającymi wymiany zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące 

bezpłatny dojazd serwisantów do miejsca przeglądu. O w/w przeglądach Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń. Warunki gwarancji winny znaleźć się  

w książce gwarancyjnej. 

6. Jeżeli usterka rębaka spowoduje konieczność zabrania go do punktu serwisowego to transport do i z punktu  

naprawy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu technicznego przedmiotu zamówienia w okresie 

gwarancyjnym, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy lub niewłaściwego użytkowania przez 

Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 

8. Serwisy techniczne w rozumieniu ust. 3 wykonywane będą w autoryzowanych serwisach wskazanych przez 

Wykonawcę celem zachowania uprawnień z gwarancji. W przypadku napraw/usunięcia wad i usterek, 

niewymagających przewiezienia przedmiotu zamówienia do autoryzowanego serwisu Wykonawcy, serwis 

techniczny będzie realizowany, przez serwisantów autoryzowanego serwisu Wykonawcy, w siedzibie 

Zamawiającego lub w miejscu, w którym przedmiot zamówienia uległ awarii. W przypadkach wskazanych  

w zdaniu drugim Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji. 

9. Gwarancja w okresie jej obowiązywania powinna obejmować bezpłatny dojazd i naprawę/usunięcia wad 

i usterek. Czas reakcji z tytułu naprawy/usunięcia wad i usterek nie może być dłuższy niż do 48 godzin od 

momentu zgłoszenia konieczności naprawy/usunięcia wad i usterek. Za reakcję serwisu rozumie się 

zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii). 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w godz. 7:00 – 

15:00 w dni robocze (dni liczone w okresie poniedziałek-piątek za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo 

wolnych od pracy). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni licząc od momentu 

przekazania Wykonawcy pisemnej reklamacji złożonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Termin określony 

w zdaniu pierwszym może zostać na wniosek Wykonawcy wydłużony za zgodą Zamawiającego, jeżeli wina za 

wydłużenie nie leży po stronie Wykonawcy. 

11. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej lub podzespołu, jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca 

wymieni je na nowe w terminie jak w ust. 10. Termin gwarancji na nowe części zamienne i/lub podzespoły 

biegnie od nowa licząc od terminu ich wymiany. 

12. W przypadku, gdy termin naprawy, z winy Wykonawcy, będzie przekraczał 30 dni od dnia zgłoszenia 

konieczności naprawy/usunięcia wad i usterek, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas naprawy, na swój 

koszt, sprawny technicznie rębak o parametrach nie gorszych niż wymagane od przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

Wykonawca nie będzie posiadał w/w maszyny zobowiązany jest pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego 

z tytułu wynajęcia rębaka zamiennego tej samej klasy. 

13. Okres niesprawności rębaka od dnia zgłoszenia konieczności naprawy/usunięcia wad i usterek do dnia 

przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czasu trwania gwarancji. 

14. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od 

wad, o parametrach nie gorszych niż parametry wymienionej maszyny w przypadkach, gdy: 

 
1 Zgodnie z zapisami oferty 
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1) przedmiot zamówienia wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych naprawach - w terminie 21 dni roboczych 

licząc od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii), 

2) wyrazi na to zgodę Zamawiający, w innych przypadkach niż wyżej określone. 

15. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje bezpośrednio do Wykonawcy lub wskazanego przez Wykonawcę 

autoryzowanego serwisu. 

16. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu 

rękojmi. 

17. Strony wydłużają czas obowiązywania rękojmi do okresu gwarancji. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że w trakcie realizacji umowy będą miały zastosowanie kary umowne naliczane  

w następujących  przypadkach: 

     1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) w przypadku  odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 

1, 

b) za zwłokę realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 5 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu  wyznaczonym na 

wykonanie dostawy. 

c) za zwłokę w czasie reakcji z tytułu naprawy/usunięcia wad i usterek - w wysokości 0,3% wynagrodzenia  

brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 

10. 

d) za zwłokę w naprawie/sunięciu wad i usterek - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 5 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 6 ust. 

11. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w przypadku odstąpienia od 

umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający -  

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem obowiązku zapłaty kary 

umownej w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 3. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3.  Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1.   

 

§ 8 

Powierzenie czynności osobie trzeciej 

 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, realizacji przedmiotu umowy 

Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą zapisy uniemożliwiające 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy powierzenie realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej oraz 

przeniesienia wierzytelności na osoby trzecie - bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w drodze pisemnej akceptacji umowy  

o podwykonawstwo. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji dostawy objętej umową wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczania kar 

umownych. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

 

§ 9 

Zmiana umowy 

 

1. Z uwagi na to, że Umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany 

umowy zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego i określa katalog otwarty zmian umowy obejmujący  

w szczególności: 

1) zmianę terminów realizacji obowiązków umownych, w tym wydłużenia terminu realizacji dostawy,  

o okres trwania przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów realizacji 

obowiązków umownych, w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy siły wyższej uniemożliwiającej 

terminowe wykonanie obowiązków umownych, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć 

należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od Stron, 

b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,  
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c) którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej Stronie. 

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar  

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

jak również siłę wyższą, która już wystąpiła (COVID-19), lecz jej skutki nie są jeszcze znane; 

2) zmianę umowy w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych  

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron może zawnioskować o zmianę Umowy. W celu dokonania zmiany Umowy, Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

5. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej zakres proponowanej zmiany w terminie 7 dni od 

dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

6. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności 

faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, podstawę dokonania zmiany, informację i dowody 

potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

7. O zmianach teleadresowych i rejestrowych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany 

nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku braku powiadomienia, o zmianie adresu Strony, 

pisma wysłane na dotychczasowy adres Strony uznaje się za skutecznie doręczone. 

 

§ 10 

Procedury rozstrzygnięć sporów 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień. 

2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze porozumienia. 

3. Sprawy nie rozwiązane wynikające z niedotrzymania przez Strony ustaleń zawartych w niniejszej umowie 

rozstrzygać będzie sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Rodo 

 

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. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

    publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2.  Integralnymi składnikiem niniejszej umowy jest następujący dokument: Formularz ofertowy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 szt. dla Wykonawcy i 2 szt. dla 

     Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza zawiera …..(………) ponumerowanych 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 

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.  

mailto:iodo@zdp.ketrzyn.pl
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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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