
 

 
 

ZBILK.IZ.BB.241.P.1.2019       Załącznik nr 8.2 do SIWZ 
 
 
 
 
 

WZÓR UMOWY  
 

CZĘŚĆ 5/6 
 

zawarta w dniu …………………. r. w Gdyni pomiędzy: 
 
Gminą miasta Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibą przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586 231 23 26), Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych 
w Gdyni jednostką budżetową (ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia), reprezentowanym przez 
Dyrektora jednostki - Izabelę Erecińską, zwaną dalej Zamawiającym 

 
a  
…………………………….., zwanym dalej Wykonawcą  
 
Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pn. Usługa utrzymania 
czystości w budynkach i terenach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych w Gdyni 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

 
1. Przedmiotem umowy jest Usługa utrzymania czystości na terenach gminnych zarządzanych 

przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w ramach Części ______ zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”).  

2. Szczegółowy zakres i położenie nieruchomości objętych przedmiotem Umowy został określony 
w Załączniku nr _____ do SIWZ1.  

3. Definicje, charakterystyka i zakres usług objętych przedmiotem Umowy :  
1) pod pojęciem :  

a) powierzchnia sprzątana i odśnieżana utwardzona – rozumie się powierzchnię 
chodników, jezdni osiedlowych, parkingów, dojść do budynków, altanek 
śmietnikowych, placów zabaw, krawężników ulicznych. 

b) powierzchnia sprzątana nieutwardzona – rozumie się otoczenie budynków, 
powierzchnię  trawników, placów zabaw, podwórek. 
Zamawiający zaznacza, że do obowiązków sprzątającego (Wykonawcy) nie będzie 
należało koszenie trawy.  

2) w ramach utrzymania czystości terenów zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych do 
obowiązków Wykonawcy należy :  

a) codzienne (od poniedziałku do piątku) sprzątanie otoczenia budynku – chodników, 
dojść do budynku, altan śmietnikowych, trawników, podwórek, placów zabaw, 

                                                 
1 Należy uzupełnić właściwy numer;  
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oczyszczanie krawężników ulicznych; 
b) usuwanie śniegu, lodu i błota z chodników, dojść do budynków i dróg dojazdowych do 

budynków i altan śmietnikowych oraz miejsc usytuowania studzienek kanalizacyjnych, 
kratek kanalizacji burzowej, zasuw wodnych i gazowych; usuwanie śliskości przez 
posypywanie piaskiem (piasek zapewnia Wykonawca).  
Powyższe czynności wykonywać należy codziennie do godz. 7:00 rano oraz 
systematycznie  
w ciągu dnia w zależności od warunków atmosferycznych w dni robocze jak również w 
soboty, niedziele i święta; 

c)  pielęgnacja trawników, kwietników i nasadzeń zgodnie z praktyką ogrodniczą : 
 wygrabianie trawników, kwietników i nasadzeń, 
 czyszczenie i obkopywanie krawężników i obrzeży trawnikowych – na wiosnę, 

- grabienie liści i ładowanie ich do worków, które zapewnia Wykonawca, 
 oczyszczanie chodników, opasek budynków, obrzeży i krawężników z roślin; 

d) utrzymanie w czystości terenów zielonych odbywać się będzie wg potrzeb. Koszt 
wywozu zmiotek obciążać będzie Wykonawcę.  

3) do obowiązków Wykonawcy należy również : 
a) zgłaszanie administratorom lub przedstawicielom Zamawiającego faktów dewastacji, 

zauważonych usterek i awarii na budynku oraz w jego otoczeniu (urządzenia placów 
zabaw, trzepaki, ławki parkowe, oświetlenie parkowe, nawierzchnia chodników i jezdni, 
altany śmietnikowe); 

b) dbanie o estetykę i aktualność informacji zawartych w gablotkach ogłoszeń na 
budynkach:  regulamin porządku domowego, instrukcja przeciwpożarowa, wykaz 
numerów telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia: ratunkowego, 
wodociągowego, gazowego, elektrycznego, technicznego; 

c) usuwanie ogłoszeń, plakatów, rysunków z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń 
przeznaczonych do wspólnego użytkowania umieszczonych bez zgody Zamawiającego; 

d) wywieszanie flag z okazji świąt – 10.02, 01.05, 03.05, 08.05, 15.08, 11.11 oraz w 
każdym innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, przechowywanie flag i 
utrzymanie ich w czystości należy do Wykonawcy; 

e) zawiadamianie administratora (pracownika Zamawiającego) o stwierdzonych rażących 
wypadkach naruszenia przez mieszkańców zasad regulaminu porządku domowego.  
Kontakt z administratorem danego budynku i terenu telefonicznie lub osobiście  w 
godz. 7:00 – 14:00, pok. 13. W siedzibie ZBiLK przy ul. Abrahama 55; 

f) wykonanie (zakończenie) wszystkich czynności utrzymania czystości, z wyjątkiem 
czynności opisanych w pkt 3 lit. c), w dniach pon. – pt. do godz. 14:00; 

g) wykonanie (zakończenie) czynności w zakresie opisanym w pkt 3 lit. c), w razie 
potrzeby ze wszystkie dni tygodnia, w tym święta ustawowo wolne od pracy, do godz. 
7:00; 

h) zawiadomienia Zamawiającego o terminie mycia okien z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem; 

i) powtórzenie czynności, której jakość została zakwestionowana przez Zamawiającego. 
4. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy. 

 
§2 

 
1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26.06.1974 Kodeks Pracy przez Wykonawcę 
(lub podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie czynności polegająca na utrzymaniu 
czystości, z wyłączeniem opisanych w §1 ust.3. pkt 3 lit. c).  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia  
(np. zanonimizowane umowy o pracę, imienne zestawienia osób itp.) osób, o których mowa w 
ust.1.  

3. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowę o pracę  przy realizacji zamówienia 
lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających takie zatrudnienie, Wykonawcy zostanie 
naliczona odpowiednia kara umowna określona w §7. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do kontroli spełnienia przez 
wykonawcę (lub podwykonawców) wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, 
w zakresie wskazanym w Umowie lub SIWZ, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy 
konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej grupy osób (w ilości min. ________)2 biorących 
udział przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.  

6. Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik musi przejść odpowiednie przeszkolenia 
stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawarcia Umowy 
następujące dokumenty: 

1) oświadczenia, że osoby jakimi posługiwać się będzie przy wykonywaniu zamówienia w 
zakresie określonym w ust.1 zatrudnione są przez niego (lub podwykonawcę) na podstawie 
umowy o pracę,  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej lub 
innego dokumentu z potwierdzającego zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o 
której mowa w  §6. 

 
  §3 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 
 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od …………… do 31.12.2019 r.  
2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: budynki i tereny przyległe do nich położone w Gdyni, o 

których mowa w §1 ust.2.  
 

§4 
WARUNKI REALIZACJI 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią SIWZ oraz 

wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej Umowie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym bhp, oraz wiedzą branżową oraz z należytą starannością.  

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi środkami, przy użyciu własnego sprzętu  
i niezbędnych urządzeń oraz środków chemicznych, środków czystości oraz środków 
higienicznych – przeznaczonych do świadczenia przedmiotowej usługi.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z prawidłową 
realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada umiejętności i doświadczenie niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym, 
kadrowym i technicznym tj. sprzętem, właściwymi urządzeniami i maszynami, zapewniającym 
wykonanie umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

5. Wykonawca winien prowadzić wszelkie czynności w ramach realizacji w sposób nienarażający 
bezpieczeństwa osób trzecich i mienia w obszarze prowadzonych prac. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wjazdem lub postojem, zajmowaniem pasa jedni 
pojazdów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

7. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są tereny na których usytułowane są wielorodzinne 
budynki mieszkalne, wykonawca winien zaplanować oraz zorganizować prace w ten sposób, aby 
ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do takiej organizacji prac należących do przedmiotu zamówienia, by umożliwić użytkowanie 
obiektów, ciągów komunikacyjnych, ulic, terenów rekreacji.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 
umowy  
w jednakową, estetyczną odzież roboczą z widocznym logo wykonawcy oraz przestrzegania jej 
noszenia. 

9. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 
                                                 
2 Należy wpisać odpowiednią liczbę zgodnie z wskazaniem SIWZ dla danej Części zamówienia; 
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10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli i zgłaszania konieczności dokonania poprawek  
w zakresie wykonywania przez Wykonawcę czynności objętych niniejszą Umową. 

11. W ramach kontroli osoba upoważniona ze strony Zamawiającego ma prawo wskazywania 
Wykonawcy właściwego sposobu wykonywania czynności objętych niniejszą umową i zgłaszania 
zastrzeżeń co do sposobu ich wykonywania. 

12. Kontrola należytego wykonywania przedmiotu Umowy będzie prowadzona w obecności 
pracownika Wykonawcy. 

13. Zamawiający umożliwi Wykonawcy pobór wody w budynkach dla potrzeb utrzymania czystości.  
14. Na koniec miesiąca rozliczeniowego sporządzony zostanie przez strony protokół potwierdzający, 

czy usługi były przez Wykonawcę prawidłowo świadczone.  W imieniu Zamawiającego protokół 
podpisywać będzie osoba wskazana w §10 ust.1 pkt 2. 

15. Wykonawca może realizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców wskazanych w 
ofercie. 
 

 
§5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I SPOSÓB ZAPŁATY 
 
 

1. Za świadczone usługi Wykonawca otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości : 
…………. zł netto  (słownie: …………………. zł netto), co z podatkiem od towarów i usług stanowi 
wartość ………………. zł brutto (słownie ……………………………). 

2. Załącznik nr 1 do Umowy stanowi Szczegółowy formularz cenowy, w którym zostały wycenione 
przez Wykonawcę wszystkie elementy składowe (nieruchomości) wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w ust.1.  

3. W przypadku niewykonania usługi w określonym zakresie (w odniesieniu  do danej 
nieruchomości), bez względu na przyczynę jej niewykonania, wynagrodzenie zostanie 
pomniejszone o (wy)cenę wskazaną w formularzu, o którym mowa w ust.2.  

4. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego zrealizowania przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera należny podatek VAT, który został doliczony do 
wynagrodzenia netto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia 
rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy wystawi fakturę na kwotę o której mowa w ust.1, z 
zastrzeżeniem postanowienia ust.3. 
W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi w trakcie miesiąca, pierwsza faktura zostanie 
wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął on 
świadczenie usługi, na kwotę proporcjonalną do ilości dni świadczenia usługi.  

7. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół stwierdzający, że usługa została wykonana 
należycie i bez zastrzeżeń, o którym mowa w §4 ust. 15. Kopia protokołu stanowi obligatoryjny 
załącznik do faktury.  

8. Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie w terminie …………….. dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie zostanie zapłacone 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

9. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Faktura, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu  zostanie wystawiona przez Wykonawcę 

według następującego wzoru: 
 
Nabywca:    Gmina Miasta Gdyni 
   Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
   NIP 5862312326. 
 
Odbiorca:    Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa 
   ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia. 
 

11. Szacowana całkowita wartość Umowy to …………….. zł netto plus podatek od towarów i usług.  
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§6 
UBEZPIECZENIA 

 
1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie 

prowadzenia przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób 
trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy do posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnej  
z przedmiotem umowy, w szczególności od nieszczęśliwych wypadków, na sumę ubezpieczenia 
na wszystkie i jedno zdarzenie nie mniejszą niż łączna cena ofertowa Wykonawcy wskazana w 
ofercie.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta polisa.   

4. Postanowienia ust. 2 -3 stosuje się odpowiednio do obowiązku zawarcia i posiadania obowiązku 
ubezpieczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Z tym, że suma ubezpieczenia 
nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
określonego w umowie o podwykonawstwo. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia 
umowy ubezpieczenia powinna być dostarczona zamawiającemu w terminie 5 dni od zawarcia 
umowy o podwykonawstwo.  

 
§7 

KARY UMOWNE  
 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za każde naruszenie zobowiązania, o którym mowa w §3 lub w §2 ust.5 w wysokości 1% 

wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1; 
2) za zwłokę w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu określonego w niniejszej 

umowie w wysokości 50 zł za każdy przypadek, również w okoliczności  niezłożenia 
dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych w § 1 ust. 
3 i 4 niniejszej umowy  
o których mowa w  §2 ust.1 (w tym także dodatkowych dokumentów na wezwanie 
Zamawiającego); 

3) w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub od jej wykonywania z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego, lub w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie ze 
skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności w trybie § 8 ust.2 - Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 3-krtonoścu wynagrodzenia określonego w §5 ust.1.  

2. W przypadku niewypełnienia/niedotrzymania zobowiązań wynikających z obowiązku 
zatrudniania na podstawie umowy pracę osób przewidzianych do wykonania zamówienia 
wskazanych przez Zamawiającego czynności na podstawie art. 29a Ustawy PZP w zakresie 
realizacji zamówienia  – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ………… zł za każde 
stwierdzone naruszenie.  

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przenosić będzie 
wartość zastrzeżonej(ych) kar(y).  

4. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym mowa w §5. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 
jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy z naruszeniem  obowiązku o którym mowa §2 ust.1 i w związku z tym 
Zamawiający co najmniej czterokrotnie naliczył kary umowne o których mowa w ust.2  
W tym przypadku Wykonawca poza zapłatą kar umownej o której mowa w ust.1 pkt 3) zwróci 
Zamawiającemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu  dokończenia 
realizacji przedmiotu umowy  do momentu wyłonienia innego Wykonawcy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 

§8 
 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 
przewidzianych w Kodeksie cywilny, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku   
1) powtarzającej się złej jakości świadczonej usługi pomimo upomnień Zamawiającego i 

uprzedniego wezwania na piśmie Wykonawcy do należytego wykonywania obowiązków 
umownych; 

2) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowej pomimo wezwania Zamawiającego.  
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy PZP, 
2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu w postępowaniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust.4 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

6. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w części w odniesieniu do nieruchomości, co do 
których utracił prawo administrowania lub posiadania lub w odniesieniu do których nastąpiła 
zmiana ich przeznaczenia.  

 
§9 

ZMIANY UMOWY 
 

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe  
w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy PZP oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 
1 w sytuacjach, gdy zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego 
wykonania Umowy przez strony w szczególności w następujących przypadkach:  

1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;  
2) mających na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona 

wątpliwości interpretacyjne między stronami; 
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3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie 
przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, chociażby wiązało się to 
ze zmianą wysokości wynagrodzenia;  

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę; 

5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego; 

6) wyłączenia danego budynku/ terenu z przedmiotu Umowy z uwagi na utratę przez 
Zamawiającego prawa do jego administrowania lub w przypadku zmiany jego przeznaczenia, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

8) zmiany wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej 
wysokości (stawki) podatku od towarów i usług; 

9)  wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana 
lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przed zmianą Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważnieni są: 

1) ze strony Wykonawcy –  …………….. tel. ………….. e-mail: ...................... 
2) ze strony Zamawiającego – …………….. tel. ………….. e-mail: ...................... 

 
Zmiana osób uprawnionych do kontaktów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego 
zawiadomienia drugiej strony. 

2. Wszelką korespondencję do zamawiającego należy kierować na adres: Zarząd Budynków  
i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia. 

3. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zmianie swojego 
adresu pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie 
doręczoną.  

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty  
i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami  
z Zamawiającym. 

6. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez wykonawcę cesji wierzytelności ani 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 

9. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie 
ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzanych danych osobowych ze 
wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w 
szczególności RODO. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………….. 
 
 
 

………………………………. 
      (pieczątka wykonawcy) 
 
 
 

Szczegółowy formularz cenowy  
 
 
 

Rejon: …… 
Lp. 

 
Adres Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1.    
 

 
 

   

 
 

   

 
 
Rubryki należy zwielokrotnić. 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………………….. 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanym dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  

w Gdyni jednostka budżetowa, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych 

w Gdyni: iod@zblik.gdynia.gdynia.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (zwanej dalej „ustawa Pzp”) lub na podstawie ustawy 

z dnia 06 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp,   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
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8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ……………………… 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

       

    

 

 

       
  
 
 

 

 

 
 

 
 

Podpis wykonawcy 
 

_______________________________________ 
(data i podpis Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy) 


