UMOWA Nr …………….
zawarta w Białymstoku w dniu ………… pomiędzy :
PUHP „ LECH ’’Sp. z o.o. , ul. Kombatantów 4 , 15-110 Białystok , zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000097008, kapitał zakładowy
37.072.936, 00 zł. NIP 542-020-03-81 , REGON 050001472 , zwany dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez :
1. ………………………………..
2. ……………………………….
a
..................................................z siedzibą przy ...................................., wpisaną do
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
w
.................................Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
......................., numer NIP: ............................., REGON ..................................................,
kapitał zakładowy: ......................... zł., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
......................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), zwanej
dalej "ustawą Pzp," na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, została zawarta Umowa
o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,
na który składają się usługi w zakresie napraw wraz z dostawą części do napraw
maszyn rozdrabniających (dalej: urządzenia lub maszyny) znajdujących się na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku tj:
 Rozdrabniacz DW 3060 BUFFAL
 Rozdrabniarko-mieszarka AK235 PROFI
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy - Opis
Przedmiotu Zamówienia.
Wszystkie terminy wskazane godzinowo w niniejszej umowie, będą liczone od
poniedziałku do piątku, w godzinach od godz.6:00 do godz. 20:00. Przy czym termin
liczy się od następnego roboczego dnia od godz. 6:00.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i potencjał niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca podejmuje się wykonywać wszelkie prace
będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przy
zachowaniu należytej staranności.
Zamawiający może ograniczyć liczbę maszyn rozdrabniających objętych umową, w
przypadku ich zbycia, wycofania z eksploatacji lub np. kradzieży. Zamawiający będzie
informował Wykonawcę o wszelkich zmianach w wykazie maszyn, których dotyczy
umowa.
Termin realizacji umowy
§2
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. do
dnia…………., z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3.
Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnej wysokości wskazanej w § 3 ust. 1
za wykonanie napraw, przed upływem terminu określonego w ust. 1, powoduje
wygaśnięcie umowy.

3.

Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnej wysokości wskazanej w § 3 ust. 2
za wymienione części, podzespoły i inne elementy maszyn, materiały eksploatacyjne, (zwane
dalej Częściami), niezbędne do przeprowadzenia naprawy, przed upływem terminu
określonego w ust. 1, powoduje wygaśnięcie umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonywanie napraw maszyn
rozdrabniających
wyniesie:
…………………………..zł
brutto,
słownie………………………Ceny za roboczogodzinę pracy serwisu podczas napraw zostały
wskazane w załączniku nr 3 do umowy – Formularz cenowy, wchodzący w skład oferty
Wykonawcy.
Maksymalne wynagrodzenie uwzględniające marżę, przysługujące Wykonawcy za
wymienione
Części
niezbędne
do
przeprowadzenia
naprawy
wyniesie:
…………………………..zł brutto, słownie……………………… Wysokość marży Wykonawcy
doliczanej do cen bądź pomniejszanej od cen wymienianych Części została wskazana w
załączniku nr 3 do umowy – Formularz cenowy, wchodzący w skład oferty Wykonawcy i
wynosi ……%..
Przed dokonaniem naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w
formie dokumentowej wycenę poszczególnych prac i Części
niezbędnych do
przeprowadzenia danej zleconej naprawy oraz przewidywanej liczby godzin
przeprowadzenia konkretnej naprawy, po zdiagnozowaniu przyczyny usterki/awarii.
Czas poświęcony na diagnozę usterki nie jest wliczany do czasu naprawy. Zamawiający
po zaakceptowaniu wyceny, pokryje udokumentowane koszty na podstawie faktury za
wykonanie naprawy, w której zostaną wyszczególnione wymienione Części oraz liczba
roboczogodzin (zgodnie z protokołem odbioru naprawy). W przypadku braku akceptacji
złożonej przez Wykonawcę wyceny kosztów i przewidywanej liczby godzin
przeprowadzenia konkretnej naprawy, Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia
naprawy przy
zastosowaniu Części zakupionych we własnym zakresie przez
Zamawiającego. O decyzji Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony w
terminie 24 godzin od przedstawienia do akceptacji wyceny kosztów naprawy. W takiej
sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiste godziny pracy
serwisu.
Ustala się, że zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie otrzymanej faktury
wystawionej po każdorazowym wykonaniu usługi, potwierdzonej protokołem odbioru
naprawy, stwierdzającym prawidłowość wykonanych prac.
Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Zamawiającego na numer rachunku bankowego Wykonawcy:
.................................................................................................................................
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający wyłącza możliwość odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy
za jakiekolwiek warunki i przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie
przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ustalone zgodnie z §3
Umowy jest wystarczające na pokrycie kosztów wszelkich wydatków koniecznych do
należytego wykonania jego obowiązków objętych niniejszą Umową, w związku z czym
Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa kwota z powodu jakiegokolwiek braku
zrozumienia czy nieprzewidzenia takich kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 3 Umowy.
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Obowiązki Wykonawcy
§4
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
pojazdy przekazane przez
Zamawiającego w celu wykonania usługi wynikającej z umowy od chwili ich przejęcia do
czasu ich przekazania po wykonanej usłudze osobie upoważnionej przez
Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wyznaczenie osoby do uzgodnienia szczegółów realizacji umowy,
b) zapewnienie pracowników posiadających uprawnienia, przeszkolenie, kompetencje i
doświadczenie niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą Umową,
c) uporządkowanie miejsca pracy po jej zakończeniu,
d) przestrzeganie zasad BHP oraz stosowanie się do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, Instrukcji Ruchu dla Kierowców poruszających się
po terenie Zakładu, przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu ww. Instrukcji, zapoznał się z ich treścią i nie
wnosi żadnych zastrzeżeń do treści tych Instrukcji.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z „Instrukcją Ruchu” kierowców działających na
jego rzecz, wjeżdżających na teren ZUOK w Hryniewiczach. Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiającego za przestrzeganie „Instrukcji Ruchu” przez kierowców Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się, że każdy z kierowców Wykonawcy podpisze oświadczenie o
zapoznaniu się z „Instrukcją Ruchu” i zobowiązaniu do jej przestrzegania.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże niezwłocznie Zamawiającemu listę
kierowców, którzy są uprawnieni do wjazdu na teren Zakładu wraz z oświadczeniami w/w
kierowców o zapoznaniu się z „Instrukcją Ruchu” i zobowiązaniu do jej przestrzegania.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez kierowców Wykonawcy wskazówek i uwag
udzielonych przez pracowników Zamawiającego, dotyczących sposobu poruszania się po
terenie ZUOK w Hryniewiczach.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, którymi posłużył się do
realizacji Umowy, jak za własne działania i zaniechania.
Jeżeli w czasie realizacji Umowy zaistnieje konieczność wykonania usług wykraczających
poza zakres przedmiotu Umowy, to Wykonawca zobowiązuje się o tym fakcie niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego na piśmie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
wszelkie szkody, skutki i następstwa zdarzeń wynikłe wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje w
szczególności wszelkie obowiązki i czynności objęte przedmiotem Umowy, wynikające z
Umowy, „Instrukcji Ruchu”, dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisów prawa. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności za
szkody we wszelkich dobrach Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe podczas i w
związku z realizacją przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia mienia, do którego Wykonawca miał dostęp w celu
wykonania usług objętych przedmiotem Umowy oraz wszelkie szkody na dobrach
Zamawiającego i osób trzecich, w tym dobrach osobistych, zdrowiu i mieniu.
Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także w pełnym zakresie wszelkie szkody
wyrządzone przez osoby, którymi Wykonawca posługiwał się przy wykonaniu Umowy lub,
którym powierzył wykonanie czynności objętych przedmiotem Umowy, za działania i
zaniechania tych osób, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu wykonywanej działalności objętej przedmiotem Umowy lub serię roszczeń powstałych z
tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia, w całym okresie obowiązywania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust.
9, przez cały okres obowiązywania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostarczać
Zamawiającemu na jego żądanie dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie
dokumenty potwierdzające, że ubezpieczenie, o których mowa w ust. 9 obowiązuje.
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12. W związku z tym, że Zamawiający posiada System Zarządzania Jakością zgodnie z normą
PN-EN ISO 9001:2015-10, System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN
ISO 14001:2015-09 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N18001:2004, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wymagania jakościowe zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie współpracy z Zamawiającym.
Gwarancja jakości
§5
1. Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane
naprawy na okres 6 miesięcy od dnia podpisania odpowiednio protokołu odbioru
naprawy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione Części niezbędne do
przeprowadzenia napraw, która będzie zgodna z gwarancją producenta danej Części
(dotyczy również części zamiennych). Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania
protokołu odbioru naprawy bez uwag / zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
3. Dostarczenie Części niezbędnych do wykonania napraw przez Zamawiającego nie
wyłącza gwarancji Wykonawcy za przeprowadzone usługi.
4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad / usterek związanych z
przeprowadzonym przeglądem lub dokonaną naprawą, Zamawiający zgłosi wadę
Wykonawcy w terminie do 24 godzin od jej wykrycia.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania
gwarancyjne w następujący sposób:
a) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 12 h od
powiadomienia o zaistnieniu wady lub od godziny 6:00 następnego dnia roboczego,
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres i sposób naprawy gwarancyjnej,
c) usunięcie wady następować będzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia wady chyba, że z przyczyn nie zależnych
od Wykonawcy nie ma możliwości wykonania naprawy / usunięcia wady w tym
terminie.
6. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany Części
wadliwej na wolną od wad, termin gwarancji w zakresie Części wymienionej biegnie od
nowa.
7. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości o których mowa w ust. 1 i 2 nie wyłącza
możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego w
przypadku, gdy nie wystawiono odrębnego dokumentu gwarancyjnego.
Kary umowne
§6
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz w
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto)
określonego w § 3.
2) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonania usługi wykonania napraw
liczony od dnia następnego po upływie czasu określonego w załączniku do umowy
Opisie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 500,00zł,
3) za niedotrzymanie terminów opisanych godzinami w rozdz. II pkt 1 ppkt 4 załącznika
nr 2 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 500 zł za każdy dzień opóźnienia za
niedotrzymanie któregoś z wskazanych godzinowo terminów przy naprawie,
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2.

3.
4.

4) za niedotrzymanie uzgodnionego przez strony umowy terminu naprawy, o którym
mowa w rozdz. II pkt 1 ppkt 4 załącznika nr 2 do umowy Opis Przedmiotu
Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za
każdy dzień zwłoki.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub opóźnienia się w
jej wykonaniu w taki sposób, że takie wykonanie umowy nie miałoby znaczenia dla
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania
przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za
które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
umownego (brutto) określonego w § 3 niniejszej umowy.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Podwykonawcy
§7

1. Podwykonawcą dostaw/usług w zakresie: ……………………. jest ……………..….……
2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części przez Wykonawcę
osobie trzeciej w zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Dostawcy/Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zapisy umów z podwykonawcami muszą
zawierać pozostałe wymagania wobec podwykonawców wynikające z umowy.
Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie/wypowiedzenie Umowy
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie od
Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na
datę doręczenia Wykonawcy oświadczenia w tym przedmiocie, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej ze wskazanych poniżej okoliczności:
a) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
b) wystąpienia stanu niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28
lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 498)), wystąpienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością
Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
restrukturyzacyjne (tj. z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243)),
rozwiązania firmy Wykonawcy;
c) zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie,
obciążenie lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy wykonywanie
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub prowadzenie egzekucji wobec
Wykonawcy;
d) przejścia przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie
przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem;
3. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie §10
ust. 2 Umowy może zostać dokonane w każdym czasie w okresie obowiązywania
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Umowy, ustalonym w § 2 ust. 1 Umowy, jednak nie później niż w okresie 30 dni od daty
powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej
rozwiązanie Umowy w tym trybie.
Zamawiający w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy, ustalonym w § 2 ust. 1
Umowy, może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z
zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy łączna wysokość
kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie §8 Umowy przekroczy 5%
maksymalnej wartości przedmiotu Umowy, określonej łącznie w §3 ust. 1, 2 i 3 Umowy;
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i/lub jej rozwiązania i/lub
wypowiedzenia przez Zamawiającego zgodnie z §10 ust. 2 i/lub ust. 4 Umowy,
Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonanej części Umowy – odpowiednio do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy,
natomiast Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia do dochodzenia zastrzeżonych w
Umowie kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie nie wyłącza
prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych
postanowieniami Umowy, ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 – dniowego
okresu wypowiedzenia, jeśli Zamawiający pozostaje w przekraczającej 60 dni zwłoce z
zapłatą Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy, na które
Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa
wystawił Zamawiającemu fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie
Zamawiającego do wykonania zobowiązania, wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej
14 – dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia
wezwania Zamawiającemu.
Odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie
pisemnej i zawierać uzasadnienie.
Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia od Umowy, jak również do jej
rozwiązania, wypowiedzenia nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od
Umowy, jej rozwiązania/wypowiedzenia na zasadach ogólnych wynikających z przepisów
prawa.
Ochrona danych osobowych
§9

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego)
oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy
(dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową reguluje
udostępnienie Wykonawcy jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie
w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub
pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko,
stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego
wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z
Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy.
Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja
zawieranych umów.
2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Wykonawcy (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób
reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej:
pracownicy Wykonawcy) Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie
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Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku
i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w
związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon
służbowy i służbowy adres mail, wizerunek pracowników Wykonawcy wyznaczonych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w
ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest
realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem
obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych
i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy
krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji
Umowy.
4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników
drugiej Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane
kontaktowe wzajemnie udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron
w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna
Zamawiającego (stanowiąca Załącznik 1 do Umowy) jest przekazywana przez
Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały udostępnione.
5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych
kontaktowych pracowników drugiej Strony.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja Stron będą przekazywane i traktowana jako
skutecznie doręczona na wskazane poniżej adresy korespondencyjne Stron:
Zamawiający - PUHP „LECH” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Wykonawca – ………………………
Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony w formie
pisemnej o każdej zmianie jej adresu i jej pozostałych danych do korespondencji wskazanych
w niniejszym ustępie. Zmiana ww. danych nie stanowi zmiany Umowy. Wszelka
korespondencja, zawiadomienia bądź wszelkie inne notyfikacje lub oświadczenia w formie
pisemnej przesłane przez Stronę do drugiej Strony opłaconym listem poleconym na ostatni
wskazany przez tę drugą Stronę adres korespondencji, uważane będzie za skutecznie
doręczone drugiej Stronie, przy czym za datę doręczenia uznana będzie także data upływu
terminu z drugiego awizowania przesyłki poleconej opłaconej wysłanej na ostatni adres do
korespondencji podany przez drugą Stronę.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania Umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego – ………….
2) Po stronie Wykonawcy – ………………
4. Osoby wymienione w ust. 3 są uprawnione do uzgadniania form, metod i terminów
wykonywania prac, udzielania koniecznych informacji, zgłaszania awarii urządzeń,
powiadamiania o konieczności wykonania przeglądu, podpisywania dokumentów
1.
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5.
6.

odbiorowych i rozliczeniowych oraz podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych
do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy.
Zmiana osób oraz danych kontaktowych wymienionych w ust. 2 nie powoduje konieczności
zmiany Umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 klauzula informacyjna,
Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 3 Formularz cenowy/formularze cenowe wchodzące w skład oferty Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do Umowy……………….
z dnia ……….r.
Pan/Pani ……………
.……………………., jako Wykonawca umowy na: „Usługi w zakresie napraw maszyn
rozdrabniających znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Hryniewiczach k. Białegostoku”, działając na podstawie § 24 ust.4 w/w umowy informuje, że:
1/ Wykonawca udostępnił Zamawiającemu - PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku do przetwarzania
Pana dane osobowe jako pracownika wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w Umowy, współpracy z
Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków
Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy.
3/Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14
RODO, gdyż przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej ogólnej klauzuli
informacyjnej.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli
informacyjnej wraz z potwierdzeniem, że zapoznał/a się Pan/Pani z jej treścią.
Ogólna klauzula informacyjna PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. w zakresie odnoszącym się do realizacji niniejszej umowy administratorem danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 –
110 Białystok; wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097008;
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się w
sposób następujący: iodo@lech.net.pl, telefon: 85 67 84 924;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z
zawarciem, wykonaniem i nadzorem nad wykonaniem umowy, której przedmiotem jest: „Usługi w
zakresie napraw maszyn rozdrabniających znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku” z wykonawcą wybranym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.). Ponadto
dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków
prawnego ciążącego na administratorze (w tym obowiązku przechowywania dokumentacji) oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie
uzasadnionych interesów administratora, tj. w celach realizacji przedmiotu zawartej umowy z
Wykonawcą lub w celu kontaktu w związku z realizacją Umowy;
4. administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe
pracowników Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nr faksu, adres e – mail;
5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji
umowy,
której przedmiotem jest: „Usługi w zakresie napraw maszyn rozdrabniających
znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k.
Białegostoku”; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora,
członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT
Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione
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podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im
danych osobowych;
dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji,
rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PUHP LECH Sp. z
o.o. w Białymstoku oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z
przepisów podatkowych lub rachunkowych, okres archiwizacji); okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba
administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy;
podanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez administratora, polegające na ustaleniu osób odpowiedzialnych za zawarcie, wykonanie i
nadzór nad wykonaniem umowy, której przedmiotem jest: „Usługi w zakresie napraw maszyn
rozdrabniających znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Hryniewiczach k. Białegostoku”.
decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
stosownie do art. 22 RODO;
dane osobowe zostały przekazane przez………………………………., jako Wykonawcę umowy na:
„Usługi w zakresie napraw maszyn rozdrabniających znajdujących się na terenie Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku”,
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG).
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte
w treści art. 17 ust. 1 RODO
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie
gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/ Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli
podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest. również 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zarząd Spółki PUHP „LECH” Sp. z o.o.

____________________________________

Zapoznałem się:
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