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                            Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 UMOWA NR ………………………. 

 
zawarta w dniu ...............................2022 roku w Lesznie pomiędzy: 
 
Miastem Leszno reprezentowanym przez: 
Łukasza Borowiaka – Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-
898 REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

........................... z siedzibą w ................, (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w .................,  ...... 
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy .........................................., zwaną 
dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
……………………………………. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  
w trybie  podstawowym pn. „Wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, 
na płycie rynku miejskiego w Lesznie” ( 2022), którego wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa 
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.), dalej także jako „ustawa Pzp o następującej treści: 

 

§1 
 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie 

roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 

w Załączniku nr 3 do SWZ. 

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje także transport, rozładunek i montaż donic. Zamawiający wskaże 

Wykonawcy miejsce do montażu donic. 

3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi również udzielenie gwarancji jakości i wykonywanie przez Wykonawcę 
świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w § 3 
niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, zgodnie z warunkami zawartymi w: 
a) niniejszej Umowie, 
b) ofercie Wykonawcy, 
c) Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 stanowią integralną część Umowy. 
6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

7.  Za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje 
się do naprawienia szkód powstałych w trakcie wykonywania prac oraz zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

8. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia przyjmuje na siebie Wykonawca.  

9. Przedmiot umowy zostanie wykonany rzetelnie zgodnie z wymogami technicznymi oraz sztuką ogrodniczą.  

10. Organizacja i prowadzenie prac montażowych należy do Wykonawcy a koszty z tym związane nie stanowią 
odrębnego wynagrodzenia.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, na jego żądanie o przebiegu realizacji 

przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przedmiotu umowy do czasu dokonania odbioru 

końcowego bez uwag.  
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13. Stosownie do treści przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby– w razie realizacji przedmiotu umowy 
z wykorzystaniem pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy wynosił 
co najmniej 10%. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zobowiązania Wykonawcy, określonego 
w przepisie ust. 8 powyżej, poprzez zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia listy pojazdów, 
wchodzących w skład floty pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
Lista musi obejmować co najmniej: markę, model, numer rejestracyjny pojazdu (jeżeli jego nadanie jest 
wymagane przez przepisy), numer VIN oraz wskazanie rodzaju paliwa lub wskazanie, że jest to pojazd 
elektryczny. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia takiej listy w ciągu 10 dni, licząc od dnia 
otrzymania wezwania od Zamawiającego. W razie powzięcia wątpliwości co do rzetelności przedstawionych 
informacji, Zamawiający uprawniony jest do żądania przedstawienia kopii dowodów rejestracyjnych 
wszystkich lub części pojazdów wymienionych w przedłożonej liście pojazdów (jeżeli przepisy wymagają 
rejestracji danego pojazdu). 
 

 
§2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa §1 ust. 1 niniejszej Umowy  

w terminie  70 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot Umowy uważa się za zrealizowany w dacie sporządzenia przez Zamawiającego protokołu 

zdawczoodbiorczego przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy wraz z kartą gwarancyjną w języku polskim. 

4. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu Umowy ponosi 

Wykonawca.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie lub telefonicznie Zamawiającego o gotowości dostawy 

przedmiotu Umowy co najmniej na 2 dni przed terminem dostawy.  

6. Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą przedmiotu Umowy w dni robocze, w godzinach od 

7:30 do 15:30, chyba że Zamawiający na piśmie lub mailowo zgodzi się na dostarczenie przedmiotu Umowy 

w innych godzinach.  

7. Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu 

dostarczenia przedmiotu zamówienia.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny SWZ, 

ofertą Wykonawcy i niniejszą umową, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zdawczoodbiorczy 

przedmiotu zamówienia.  

9. Osoby upoważnione do podpisania protokołów, o których mowa w niniejszej Umowie:  

a) po stronie Zamawiającego:  …………………………..………  

b) po stronie Wykonawcy:  .......................................  

10. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia nie wyklucza 

dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy w 

terminie późniejszym.  

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 8 powyżej, że 

dostarczony przedmiot Umowy nie jest zgodny postanowieniami SWZ, niniejszą Umową oraz ofertą 

Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i 

Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym:  

a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności 

dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami SWZ, niniejszą umową oraz ofertą 

Wykonawcy;  

b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności 

jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub 

nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności.  
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13. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w 

wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według swego 

uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, przysługującego 

Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu.  

14. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-

odbiorczy przedmiotu zamówienia, sporządzony po dostarczeniu, zmontowaniu i ustawieniu wszystkich 

elementów stanowiących przedmiot zamówienia.  

 
§3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonych donic karty gwarancyjne, które będą doręczone 

Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia i będą 

wystawiane z datą podpisania tego protokołu.  

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na donice wymienione w Załączniku nr 3 do SWZ, licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na okres ….. miesięcy na dostarczone donice, zgodnie ze 

złożoną Ofertą. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje, że usługi w ramach niniejszej Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny 

zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku.  

6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki/wady nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia usterki/wady 

Wykonawcy.   

7. Za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 uważa się powiadomienie:  

a) telefoniczne, w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30 pod numerem …....  

b) e-mailem, całodobowo na adres …......  

      - lub przesłanie dokumentu zgłoszenia na piśmie pod adres ….......  
8. Wykonawca  w ramach gwarancji jest zobowiązany ostatecznie  usunąć wady i usterki w terminie nie 

dłużnym niż 30 dni  (licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7) albo w tym terminie dokonać 

wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad.   

9. W przypadku, gdy usunięcie zgłoszonej usterki/ wady w okresie gwarancji, będzie trwało dłużej niż 30 dni, 

Wykonawca jest zobowiązany użyczyć nieodpłatnie Zamawiającemu równorzędny produkt na czas 

usuwania usterki o parametrach nie gorszych jak produkt dotknięty usterką/ wadą.  

10. Wykonanie 3 napraw gwarancyjnych zobowiązują Wykonawcę do wymiany produktu na nowe.  

11. W razie bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w ust. 8, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zlecenia naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące 

mu na podstawie umowy.  

12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może wnieść do Wykonawcy wniosek  

o przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwego biegłego rzeczoznawcę bez akceptacji Wykonawcy.  

13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 

ponosi Wykonawca.  

14. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy.  

16. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści Umowy, SWZ lub   

w załącznikach do niniejszej Umowy stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.   

 
§4. 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 

ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości …………………….………… zł brutto (słownie złotych:……………………) w tym 

VAT (………...%) w wysokości …….………………….,  

2. W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu zostały wliczone wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. koszty 
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dostarczenia przedmiotu zamówienia, podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków 

Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową, jej załącznikami, 

oraz postanowieniami SWZ, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej 

przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.  

3. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, za 

wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w SWZ i niniejszej Umowie.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego przedmiotu Umowy.  

5. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej płatności1 na rachunek 

bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku: ………………………………, Nr rachunku: …………………………., który znajduje 

się na „białej liście podatników”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 30 

dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest 

data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla 

Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla 

Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.  

7. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje 

prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub 

faktury korygującej.  

 
§5. 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

1) zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki,  

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wartości brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad,  

3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub w części,  z przyczyn, za które 
Zamawiający nie odpowiada w wysokości 20 % wartości brutto umowy,  

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które Wykonawca 
odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zamówienia w 
wysokości 20 % wartości brutto umowy,  

5) co najmniej dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje świadczeń z tytułu gwarancji albo 
wykonuje je niezgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy za każdy następny przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczeń gwarancyjnych.  

2. Łączna wartość kar umownych, należnych którejkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 50% wartości brutto 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania 
umowy, w całości lub w części,  z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wartości 
brutto umowy. 

4. Przez wartość umowy, o której mowa w ust. 1 - 3 powyżej rozumie się wynagrodzenie Wykonawcy,  
o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie brutto dla danej części zamówienia, której dotyczy 
przypadek niewykonania/nienależytego wykonania/odstąpienia.   

5. Kary o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
(w tym także z wynagrodzenia przyszłego).  

7. Niezależnie od w/w kar Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości 
faktycznie poniesionej straty w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.  

                                                           
1 Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT.  
2 Dotyczy podatników VAT czynnych.  
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8. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od 
siebie.  

9. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy (lub jej części) w okolicznościach, o których mowa  
w przepisie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Wykonawcy nie przysługują w takim 
wypadku jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w tym roszczenie o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w ust. 3 powyżej.  

10. Wykonawca odpowiada za działania swoich podwykonawców/dostawców jak za działania własne.  
W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności względem Zamawiającego za 
wykonanie/należyte wykonanie przedmiotu umowy wskazując, że niewykonanie/nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy jest następstwem okoliczności, za które odpowiada podwykonawca/dostawca.  
 
 

§6. 
 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, 
pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, 
dopuszcza:  
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,  
2) zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości) dostarczonych produktów oraz związane z tym 

zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować – z zastrzeżeniem, że jeżeli taka zmiana dotyczy 
części przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę więcej niż 2 rzeczy (lub kompletu rzeczy), zmiana 
taka nie może skutkować zmniejszeniem ilości dostarczanych rzeczy (lub kompletów) poniżej 2 rzeczy 
(kompletów),  

3) zmianę dotyczącą dostarczanych produktów składających się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy 
nastąpi wycofanie danego produktu przez producenta, a dostępny będzie produkt o parametrach nie 
gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w 
ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez 
producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,  

4) Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:   
a. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności  w przypadku 

okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda 
ze Stron musi udokumentować.   
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. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również 
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 
wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły 
wyższej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.   

b. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy.  
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
oraz o czas trwania ich następstw.  

5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego 
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany.  

2. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia 
zakresu  umowy  i  związanej  z  tym  zmiany (obniżenia) wynagrodzenia,  w  razie  gdy  pandemia 
koronawirusa SARS-CoV-2 ma istotny wpływ na wykonanie zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek 
pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania umowy, jej części lub w umownym 
terminie.  

3. Warunki dokonania zmian:   
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a. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej,  

b. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia 
pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,  

c.    wniosek, o którym mowa pod lit. b) musi zawierać:  
1) opis propozycji zmiany,   
2) uzasadnienie zmiany,   
3) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.   

4. Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku 
jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy aż do 
zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji.   

 
 

§7.  
 

1.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 
zamówienia. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części niniejszej Umowy 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte jej wykonanie.  

3. Wykonawca może na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do 
niniejszej Umowy: 
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w Ofercie Wykonawcy 

takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy; 
c) lub zrezygnować z podwykonawcy.  

4.  Zakres podwykonawstwa: Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem niżej wymienionych 

podwykonawców:  

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

(Nazwa firmy podwykonawcy) 

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

                     (Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy) 

5. Umowa miedzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu 

cywilnego oraz postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizację części dostaw Podwykonawcy, Podwykonawcom tym 

nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie skierowane do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego od wykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

 
 

§8. 
 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 
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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta 
Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim listownie na 
adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00 lub przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą na stronieum@leszno.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-
mail:iod@leszno.pl; 

mailto:um@leszno.pl
mailto:iod@leszno.pl#_blank
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 

 aktów wykonawczych do ustawy Pzp, 

 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania określonego niniejszą SWZ 

oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, 
a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp. z o.o., 
ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora 
danych jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd Miasta Leszna prowadzi postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

10. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez 
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w 
art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania i jego załączników); 

 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 (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 
77 RODO. 

11. 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, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
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§ 9. 

 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, 
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 
Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 
świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i 
bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za 
wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych w 

nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 
właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje 
poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez 
m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z 
nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z 
zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, 
zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, 
włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania 
Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich 
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy 
podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu 
zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

 
§10. 

 
1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania 
uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej 
siedziby.  

2. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu umowy:  
1) Zamawiający: ……………………………….. 
2) Wykonawca: ……………………………….. 

3. W całym okresie obowiązywania niniejszej umowy Strony są zobowiązane zapewnić kontakt  z osobami, o 
których mowa w ust. 2 powyżej, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Każda ze Stron zobowiązuje się do 
informowania drugiej Strony o zmianie osób, wskazanych w ust. 2 powyżej, w formie pisemnej; zmiana osób 
do kontaktu lub ich danych kontaktowych nie wymaga zawierania aneksu do umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, chyba że coś innego wynika wprost z 
postanowień niniejszej umowy. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.  
7. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, dotycząca przedmiotu umowy, będzie przekazywana na adres 

umawiających się Stron podany w niniejszej umowie.  
8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
9. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

 Wykonawca  Zamawiający 


