Wzór umowy, załącznik nr 4a do SIWZ
UMOWA nr ……U.MZD-342.102.2018
zawarta w dniu ………. 2018r., w Skoczowie w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego MZD.341.102.2018, pomiędzy:
Gminą Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów, NIP 548-24-04-967, reprezentowaną przez Piotra Hanzel –
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów, działającego na podstawie
Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Skoczowa, zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
z siedzibą ............................................. ul. ..................................(NIP:; REGON:)
w imieniu której działa...............................................
zwany w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”
zwanymi w dalszej części umowy również „Stronami”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, na podstawie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i w niniejszej umowie, przyjmuje do wykonania zimowe utrzymanie dróg gminnych
(„Akcja Zimowa”) na terenie Gminy Skoczów poprzez odśnieżanie aż do stanu przejezdności wraz z
likwidacją śliskości, z podziałem na zadania:
CZĘŚĆ nr 1: Drogi w granicach miasta Skoczów, w ilości do 799,18 r-g, zgodnie
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 23,685 km.
CZĘŚĆ nr 2: Drogi w granicach miasta Skoczów,
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 9,402 km.

w ilości do 523,00 r-g, zgodnie
zadań Akcji Zimowej 2018/2019

CZĘŚĆ nr 3: Drogi w obrębie sołectwa Ochaby, w ilości do 459,20 r-g, zgodnie
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 32,300 km.
CZĘŚĆ nr 4: Drogi w obrębie sołectwa Pogórze, Kowale, w ilości do 690,94 r-g, zgodnie
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 33,637 km.
CZĘŚĆ nr 5: Drogi w obrębie sołectwa Bładnice, Harbutowice, w ilości do 240,00 r-g, zgodnie
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 17,971 km.
CZĘŚĆ nr 6: Drogi w obrębie sołectwa Pierściec, Kiczyce, w ilości do 798,18 r-g, zgodnie
z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 32,541 km.
CZĘŚĆ nr 7: Drogi w obrębie sołectwa Międzyświeć, Wilamowice, w ilości do 392,00 r-g, zgodnie z
załączonym
Wykazem
dróg
dla
poszczególnych
zadań
Akcji
Zimowej
2018/2019
i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 13,982 km.
CZĘŚĆ nr 8: Drogi w obrębie sołectwa Wiślica, w ilości do 173,50 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem
dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość
ok. 8,019 km.
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) bieżące odśnieżanie jezdni i mostów wg standardu ustalonego przez Zamawiającego
w „Operacie organizacyjnym zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy
Skoczów w
sezonach zimowych 2018/2019r. i 2019/2020r.”,
2) likwidację śliskości nawierzchni poprzez posypywanie odpowiednim materiałem wskazanym przez
Zamawiającego,

3) usuwanie nadmiaru śniegu z poboczy,
4) usuwanie oblodzenia nawierzchni jezdni i mostów.
3. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.) osób w przypadku realizacji:
dla części 1 - 8: co najmniej 1 osoby (odrębnie dla każdej części) wykonującej czynności związane z
obsługą ciągnika rolniczego wraz z pługiem i rozrzutnikiem do materiałów sypkich.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli.
§2
1. Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: ……………..……………
………………………………………………………………………………………………………..…..
2. Powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcom
nie
zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 obowiązuje bez względu na to, czy Wykonawca
zgłosił uprzednio Zamawiającemu zamiar korzystania z usług podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconego podwykonawcy zamówienia.
5. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe usługi, mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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§3
Termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020r.
w trakcie dwóch sezonów zimowych, tj.:
1) od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019r.,
2) od dnia 15.10.2019r. do dnia 30.04.2020r.
§4
Ustala się wykaz jezdni i mostów do zimowego utrzymania oraz standard - zgodnie
z "Operatem organizacyjnym zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy Skoczów
w sezonach zimowych 2018/2019r. i 2019/2020r.".
§5
1. W celu utrzymania dróg w należytym stanie w okresie zimowym Wykonawca zapewni właściwą ilość
dopuszczalnych środków, sprzętu oraz pracowników w zależności od panujących warunków
atmosferycznych.
2. Materiały do posypywania zakupione przez Zamawiającego będą składowane w bazie Wykonawcy.
Dopuszcza się również możliwość ich składowania w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. W
zależności
od
warunków
pogodowych
Wykonawca
ustali
z Zamawiającym wielkość zużycia ww. materiałów oraz będzie rozliczać to zużycie
w rejestrze, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego zamówienia na materiały potrzebne do
prowadzenia „akcji zimowej” – co najmniej 7 dni przed oczekiwanym terminem dostawy.
4. Zamawiający udostępni wykonawcy środki chemiczne (sól drogową) do likwidacji uciążliwej śliskości na
jezdniach i mostach. Środki te będą stosowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz. 1960).
5. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania wszelkich środków przekazanych mu przez
Zamawiającego w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed nadmiarowym zużyciem wynikającym z
działania warunków atmosferycznych, wody i wysokiej lub niskiej temperatury, a także utratą, kradzieżą
oraz wykorzystaniem w innym celu niż wynikający z umowy.
§6
1. Wykonawca w celu operatywnego kierowania „akcją zimową” prowadzi stały, całodobowy punkt
dyspozytorski
mieszczący
się
w:
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. z osobą
dyżurną
do
przyjmowania
interwencji
oraz
koordynowania
działań
związanych
z „akcją zimową”. Numery telefonów osoby dyżurującej zostaną podane do publicznej wiadomości.
2. Wykonawca ustanawia kierownika d/s całości „akcji zimowej” w osobie Pana/i………………….., który/a
odpowiada za wszystkie sprawy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca
musi
posiadać
niezbędne
środki
łączności,
zapewniające
kontakt
z Zamawiającym oraz służbami pomocniczymi i ratunkowymi (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie
Ratunkowe, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Wodociągowe, Energetyczne itp.).
4. Wykonawca „akcji zimowej” zobowiązany jest do składania Zamawiającemu codziennego raportu o
warunkach przejezdności po jezdniach i mostach w formie pisemnej lub elektronicznej do godz. 1000 dnia
następnego. Raporty te winny zawierać:
1) rejestr stanu pogody,
2) rejestr zastosowanego sprzętu oraz zużytego materiału,
3) rejestr rejonów, godzin i charakteru pracy sprzętu w terenie.
§7
1. Decyzję o rozpoczęciu oraz zakończeniu akcji odśnieżania podejmuje Wykonawca robót po uzgodnieniu z
Zamawiającym.
2. W przypadku niemożności dokonania uzgodnień z Zamawiającym Wykonawca samodzielnie podejmuje
decyzję o rozpoczęciu oraz zakończeniu akcji odśnieżania.
3. Osobami upoważnionymi do uzgodnień z Wykonawcą są:
- Piotr Hanzel – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg,
- Zbigniew Malec – Kierownik Działu Zarządzania, Wykonawstwa Drogowego i Gospodarki Komunalnej,
- Anna Macura – Starszy Inspektor.
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§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty
stosownie do poszczególnych pozycji wyceny jednostkowej:
Część nr 1: Drogi gminne w granicach miasta Skoczów.
1
2
3
4
Cena
jednostkowa
Przewidywana
brutto
Wartość
ilość jednostek
w zł/1 godz.
(iloczyn
Rodzaj sprzętu
(r-g) w ciągu
rzeczywistej
kolumn
trwania umowy
pracy sprzętu
2 x 3)
wraz
z obsługą
a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie)
z pługiem o szerokości max 250cm i piaskarką
80,00
(w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek).
b) Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie)
z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie
719,18
mieszanki i jej załadunek).
SUMA
(wartość
całości dla
części nr 1)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 1 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
Część nr 2:
Drogi gminne w granicach miasta Skoczów.
1
2
3
4
Cena
jednostkowa
Przewidywana
brutto
Wartość
ilość jednostek
w zł/1 godz.
(iloczyn
Rodzaj sprzętu
(r-g) w ciągu
rzeczywistej
kolumn
trwania umowy
pracy sprzętu
2 x 3)
wraz
z obsługą
a) Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie)
z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie
523,00
mieszanki i jej załadunek).
SUMA
(wartość
całości dla
części nr 2)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 2 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
4

*niepotrzebne skreślić
Część nr 3:
Drogi gminne w obrębie sołectwa Ochaby.
1

Przewidywana
ilość jednostek
(r-g) w ciągu
trwania umowy

Rodzaj sprzętu

a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).
b) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).

2

na 2 osie)
wykonanie

191,70

na 2 osie)
wykonanie

267,50

3
Cena
jednostkowa
brutto
w zł/1 godz.
rzeczywistej
pracy sprzętu
wraz
z obsługą

4
Wartość
(iloczyn
kolumn
2 x 3)

SUMA
(wartość
całości dla
części nr 3)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 3 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
Część nr 4:
Drogi gminne w obrębie sołectw Pogórze i Kowale.
1

Przewidywana
ilość jednostek
(r-g) w ciągu
trwania umowy

Rodzaj sprzętu

a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).
b) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).

2

na 2 osie)
wykonanie

258,00

na 2 osie)
wykonanie

432,94

3
Cena
jednostkowa
brutto
w zł/1 godz.
rzeczywistej
pracy sprzętu
wraz
z obsługą

4
Wartość
(iloczyn
kolumn
2 x 3)

SUMA
(wartość
całości dla
części nr 4)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 4 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
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Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
Część nr 5:
Drogi gminne w obrębie sołectw Bładnice i Harbutowice.
1

Przewidywana
ilość jednostek
(r-g) w ciągu
trwania umowy

Rodzaj sprzętu

a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).
b) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).

2

na 2 osie)
wykonanie

36,00

na 2 osie)
wykonanie

204,00

3
Cena
jednostkowa
brutto
w zł/1 godz.
rzeczywistej
pracy sprzętu
wraz
z obsługą

4
Wartość
(iloczyn
kolumn
2 x 3)

SUMA
(wartość
całości dla
części nr 5)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 5 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
Część nr 6:
Drogi gminne w obrębie sołectw Pierściec i Kiczyce.
1

Przewidywana
ilość jednostek
(r-g) w ciągu
trwania umowy

Rodzaj sprzętu

a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).
b) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).

2

na 2 osie)
wykonanie

698,18

na 2 osie)
wykonanie

100,00

3
Cena
jednostkowa
brutto
w zł/1 godz.
rzeczywistej
pracy sprzętu
wraz
z obsługą

4
Wartość
(iloczyn
kolumn
2 x 3)

SUMA
(wartość
całości dla
części nr 6)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
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określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 6 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
Część nr 7:
Drogi gminne w obrębie sołectw Międzyświeć i Wilamowice.
1
2

Przewidywana
ilość jednostek
(r-g) w ciągu
trwania umowy

Rodzaj sprzętu

a) Ciągnik (moc min. 60 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).
b) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd
z pługiem i piaskarką (w tym
mieszanki i jej załadunek).

na 2 osie)
wykonanie

60,00

na 2 osie)
wykonanie

332,00

3
Cena
jednostkowa
brutto
w zł/1 godz.
rzeczywistej
pracy sprzętu
wraz
z obsługą

4
Wartość
(iloczyn
kolumn
2 x 3)

SUMA
(wartość
całości dla
części nr 7)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 7 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
Część nr 8:
Drogi gminne w obrębie sołectwa Wiślica.
1

2

Rodzaj sprzętu

Przewidywana
ilość jednostek
(r-g) w ciągu
trwania umowy

a) Ciągnik (moc min 75 KM, napęd na 2 osie)
z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie
mieszanki i jej załadunek).

173,50

3
Cena
jednostkowa
brutto
w zł/1 godz.
rzeczywistej
pracy sprzętu
wraz
z obsługą

4
Wartość
(iloczyn
kolumn
2 x 3)

SUMA
(wartość
całości dla
części nr 8)
Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Powyższe stawki
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jednostkowe są stałe na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie (poza przypadkami
określonymi w dalszej części umowy).
Ogółem maksymalną wartość zamówienia dla części nr 8 określa się na łączną kwotę ………………… zł
brutto (słownie), w tym stawka VAT …..%.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona: używając pługu skrętnego / nie używając pługu
skrętnego *
*niepotrzebne skreślić
2.
1)
2)
3)
4)

W kosztach ogólnych naliczanych do wartości pracy sprzętu ujęte zostały należności Wykonawcy za:
wszelkie roboty wykonywane ręcznie,
przygotowanie i załadunek mieszanki lub innych materiałów na środki transportowe,
całodobowy dyżur,
patrolowanie kontrolne dróg.

§9
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi (fakturowanie), nastąpi na podstawie dokumentacji
prowadzonych przez Wykonawcę:
1) meldunków zbiorczych zawierających rejestr faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu wg
meldunków dziennych i stawek określonych w §8 ust. 1 umowy,
2) rejestru zużycia materiałów do posypywania dróg i mostów.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory dokumentów wskazanych w ust. 1.
3. Zamawiający
zastrzega,
że
ewidencja
pracy
sprzętu
powinna
być
prowadzona
z podziałem na:
1) drogi gminne miejskie,
2) drogi sołeckie – odrębnie dla każdego Sołectwa.
4. Wymienione wyżej dokumenty wymagają codziennego potwierdzania przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do potwierdzania dokumentów są pracownicy Działu
Zarządzania, Wykonawstwa Drogowego i Gospodarki Komunalnej Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie
oraz sołtysi sołectw Gminy Skoczów.
5. Osoby wymienione w ust. 4 mają prawo weryfikacji raportów dziennych pracy sprzętu.
§ 10
1. Integralnymi częściami umowy są:
1) Operat organizacyjny zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy Skoczów
w sezonach zimowych 2018/2019r. i 2019/2020r.
2) Oferta Wykonawcy,
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4) Polisa ubezpieczenia OC Wykonawcy,
5) Wykaz pojazdów Wykonawcy uczestniczących w realizacji zamówienia.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Wykaz pojazdów Wykonawcy uczestniczących w
realizacji zamówienia wraz z ich numerami rejestracyjnymi. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania
umowy zmianę pojazdów uczestniczących w realizacji Zamówienia po przedłożeniu pisemnej informacji o
takiej zmianie. Pojazd, który zastąpi dotychczas używany winien posiadać parametry nie gorsze niż
pojazd zastępowany.
3. Zmiana o której mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy od spełnienia warunków
w zakresie wymaganej ilości pojazdów.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kserokopie polisy ubezpieczenia OC
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 100 000,00 zł.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres
obowiązywania umowy. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa ubezpieczenia OC kończy się w
okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną
polisę ubezpieczenia OC najpóźniej w terminie ostatniego dnia ważności poprzedniej polisy.
§11
1. Zamawiający w oparciu o wykaz pojazdów uczestniczących w realizacji zamówienia dokona na własny
koszt montażu urządzeń monitorujących pracę pojazdów Wykonawcy.
2. Wskazania nadajników GPS będą stanowiły podstawę do kontroli i weryfikacji czasu pracy sprzętu
Wykonawcy.
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3. W przypadku zmiany pojazdu Wykonawcy o której mowa w §10 ust. 2 koszt przełożenia urządzenia
monitorującego pokrywa Wykonawca.
4. W przypadku uszkodzenia zainstalowanego nadajnika z winy operatora lub nieprawidłowej obsługi
sprzętu Wykonawca pokryje koszty naprawy lub wymiany nadajnika.
5. W przypadku awarii nadajnika Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca ma prawo do fakturowania wykonanych robót nie częściej niż 2 razy w miesiącu
kalendarzowym.
2. Podstawą do wystawienia faktur i wypłaty należności będą potwierdzone przez osoby upoważnione
dokumenty wymienione w § 9.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia w Miejskim
Zarządzie Dróg.
4. Za termin zapłaty faktur wskazanych w ust. 2 Strony zgodnie przyjmują moment złożenia przez
Zamawiającego dyspozycji przelania środków na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Faktury wystawiane przez Wykonawcę, winny być opisane w następujący sposób:
Nabywca:

Gmina Skoczów
Rynek 1
43-430 Skoczów
NIP 548-24-04-967

Odbiorca i Płatnik:

Miejski Zarząd Dróg
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczów

Adresem dostarczenia faktury jest adres Odbiorcy, tj. Miejskiego Zarządu Dróg.
6. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia
jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności
Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja
czynności prawnych Wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela
lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana
wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec Zamawiającego w zakresie, w jakim
nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody.
§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług, opisanych w SIWZ, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
§ 14
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za:
1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy,
2) udokumentowane szkody powstałe w wyniku wypadków w komunikacji zaistniałych na skutek
nieodpowiedniego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową.
§ 15
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za działanie
bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego zlecenie w jego imieniu, na jego rzecz albo z
jego zamówienia przy wykonaniu tej umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się
podmiotami będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem usług, do jakich
wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i
zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w wyniku niewykonania bądź
nienależytego wykonania zobowiązań z niniejszej Umowy przez Wykonawcę i osoby wskazane w ust. 1.
3. W
przypadku
przekroczenia
dopuszczalnego
odstępstwa
od
standardu
określonego
w "Zasadach odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Gminę Skoczów",
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4.

1)
2)
3)
5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawca może zostać obciążony karą umowną w wysokości 300 zł brutto za każdą godzinę
opóźnienia.
Wykonawca może zostać obciążony karami umownymi w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za dany
miesięczny okres rozliczeniowy, w przypadku trzykrotnego pisemnego upomnienia przez Zamawiającego,
a także każdego następnego upomnienia w trakcie trwania niniejszej umowy, za:
nie wywiązanie się z obowiązków określonych w umowie,
opóźnienie w usuwaniu skutków zimy na jezdniach i mostach,
naruszenie jakości i zakresu robót.
W przypadku powtarzających się naruszeń jakości i zakresu usług i robót lub świadome
i nie uzgodnione z Zamawiającym przerwanie przez Wykonawcę „akcji zimowej” Zamawiający będzie miał
prawo do odstąpienia od umowy.
Za odstąpienie od umowy bez winy Zamawiającego, Wykonawca może zostać obciążony karą
w wysokości 10 000,00 zł. Odstąpienie od umowy oraz naliczenie kary umownej za odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy bez winy Zamawiającego nie stoi na przeszkodzie dochodzenia kar umownych
wynikających z przyczyn opisanych w ust. 3 i 4.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną za wykonywanie przedmiotu umowy o którym
mowa w §1 ust. 3 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za
każdy taki przypadek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary pieniężne wynikające z niniejszej umowy mogą być egzekwowane z faktur Wykonawcy przez
potrącenie lub notą księgową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.

§ 16
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie robót odpowiednim sprzętem, terminowo i jakościowo dobrze stosownie do warunków
określonych w niniejszej umowie oraz uzgodnień z Zamawiającym,
2) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
3) wykonywanie robót zgodnie z „Operatem organizacyjnym zimowego utrzymania dróg
i mostów na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2018/2019r. oraz 2019/2020r.” i najlepszą
wiedzą techniczną,
4) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia i rozliczenia robót (ewidencja godzin pracy
sprzętu),
5) uzgadnianie z osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego bieżących problemów wynikłych w
trakcie prowadzenia robót,
6) posiadanie
odpowiedniej
umowy
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie odbioru i sprawdzenie dokumentacji przedmiotu umowy,
2) dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy,
3) zapewnienie materiałów uszarstniających.
§ 17
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia,
2) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
3) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne
i poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu
Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu,
4) jakiekolwiek przekształcenia organizacyjne Wykonawcy, w szczególności zmiana formy prawnej
Wykonawcy, połączenie Wykonawcy z innym podmiotem, zbycie całości lub części przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
5) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa
w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 3 umowy,
6) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
7) zmiany
lub
rezygnacji
z
podwykonawcy
lub
wprowadzenie
nowego
podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w Formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca
swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy
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8)
9)
a)

b)

c)

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim
samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca,
zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie
i rozliczanie,
Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:
zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki
podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku
od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się,
do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia –
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez
Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji,
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z
realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa
na Wykonawcy,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji,
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości
kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami
składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją
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Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa
na Wykonawcy.
10) zmiany w zakresie wykazanego sprzętu oraz wyposażenia na sprzęt o parametrach równoważnych, nie
gorszych niż określone w umowie,
11) w przypadku trwałego wyłączenia z zakresu rzeczowo - ilościowego określonych ulic oraz obiektów,
okresowego zawieszenia wykonywania części usług, rezygnację z niektórych ich elementów, bądź
zmniejszenie częstotliwości ich wykonywania ze względu na panujące w danym okresie warunki
atmosferyczne, likwidację lub wyłączenie z użytkowania niektórych obiektów lub ulic, itp.
12) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. Odstąpienie dokonuje się w formie pisemnej.
§ 19
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę,
zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119,
s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje informacje na temat
przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg w Skoczowie:
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub
osób wskazanych przez Wykonawcę jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie, z siedzibą
w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14.
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzd.skoczow.pl,
b) pod nr telefonu 33 487-49-43, 33 487-49-44 wew. 21,
c) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub
osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych
Gminy Skoczów, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie
gminnym, w celu realizacji przysługujących Gminie Skoczów uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę
Skoczów obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, określonego
przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu
wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed
zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Wykonawca lub osoba
wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie.
4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego
dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
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6)

a)
b)
c)
d)
e)

7)

8)

9)

10)

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH - Na
zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo
do żądania od administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest
wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie wyrazić
takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do
momentu jej wycofania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana przez
Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub
wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub
kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W
przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej
umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda
swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator informuje, iż
dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w
Miejskim Zarządzie Dróg w Skoczowie w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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