
 

 
 

UMOWA DT.274……..2022 
 
Zawarta w Prudniku w dniu …………….. 2022 roku pomiędzy 
Zakładem Usług Komunalnych - jednoosobową Spółką Gminy z o.o. z siedzibą w Prudniku przy 
ul. Przemysłowej nr 1, NIP: 755-000-63-42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 
0000142489, Kapitał zakładowy 4 749 463,00 zł 
reprezentowanym przez Władysława Podróżnego – Prezesa Zarządu – zwanym dalej 
„Zamawiającym”  
a 
…………………………prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 
nazwą ……………………………… z siedzibą ……………………. , NIP: ……………………, REGON:……………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 
 

                                      PRZEDMIOT  UMOWY 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy, 
zgodnie z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, 
na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ………….. 2022 roku stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w:  
1) wykazie okien, drzwi, parapetów i nawiewników   
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zestawieniem 
stolarki okiennej, drzwiowej  parapetów i nawiewników i  specyfikacją  techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej 
umowy Zamawiającemu w terminie w  niej uzgodnionym. 

4. Zamawiający oświadcza, że na podstawie umowy o oddanie nieruchomości w odpłatne 
użytkowanie, zawartej w dniu 27.04.2019 roku pomiędzy Gminą Prudnik a Zakładem Usług 
Komunalnych - jednoosobową Spółką Gminy z o.o. w Prudniku jest użytkownikiem lokali,                      
w których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.  

 
 

                                       OBOWIĄZKI  STRON 
§ 2 

Obowiązki Zamawiającego  
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 



 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
3) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie, na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

4) wykonanie, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru końcowego prób prawidłowego 
działania zabudowanej stolarki okiennej 

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, bezpieczeństwo jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami tj.  
W przypadku dokonania przez Wykonawcę uszkodzeń tynków w zakresie większym niż 
technicznie uzasadnione (tj. ościeży), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na 
swój koszt napraw i nowych powłok malarskich na całej ścianie w obrębie danego 
pomieszczenia (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia). 

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

10) przekazanie najemcy instrukcji użytkowania i konserwacji (eksploatacji) wbudowanej 
stolarki okiennej 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. aprobaty i certyfikaty 
na okucia, system profili okiennych, podokienniki, nawiewniki i szyby dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac,  
16) przygotowanie do odbiorów kompletu protokołów na lokale mieszkalne i budynki (klatki 

schodowe) niezbędnych przy odbiorze. Wraz z odbiorem końcowym Wykonawca 
zobowiązany będzie do przekazania dokumentu gwarancyjnego oraz zgodnie z pkt 12) 
dokumentów potwierdzających parametry techniczne wbudowanej stolarki okiennej                 
i drzwiowej tj. aprobat i  certyfikatów; 

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych; 



 

18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty rozpoczęcia robót 
do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
pracowników Wykonawcy, w wysokości co najmniej wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 
wartości kontraktu.  

 
Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.  

 
20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót        
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na adres e-mail dt1@zukprudnik.pl .  

- 
 

Termin realizacji 
§ 4 

 
1. Termin wykonania robót strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia                              

31 października 2022 roku  
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad umową sprawować będzie                                                

Pan Andrzej Mięczakowski  oraz Pan Marcin Partyczny  
3. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadził będzie: Pan …………………….. 
Zmiana osób pełniących wymienione wyżej funkcje nie będzie stanowiła zmiany umowy. 

 
                                                                     Wynagrodzenie 

§ 5 
 
 
1.  Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:     
     …………………. zł, (słownie: …………………….   złotych …../100) w tym: 
     – cena netto  wynosi …………….. zł 
     – podatek VAT w wysokości 8 % co stanowi kwotę  …………………  zł, 

 
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu                           
w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów i nawiewników oraz  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru  robót, które stanowiły odpowiednio załączniki do zaproszenia 
do złożenia oferty cenowej i jest wynagrodzeniem  ryczałtowo-ilościowym, przyjętym na 
podstawie oferty, którego ostateczna  wysokość zostanie ustalona jako iloczyn cen 
ryczałtowych okien w poszczególnych lokalach i klatkach schodowych oraz ilości rzeczywiście 
wykonanych i odebranych robót. 
 Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących  mieć wpływ na koszty. 



 

Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych 
związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne koszty wynikające z  niniejszej umowy. 
3. Ceny określone w ofercie Wykonawcy obowiązują przez czas trwania umowy.  
4.Strony dopuszczają w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmniejszenie ilości 
wykonanych robót przez Wykonawcę. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Wykonawca nie 
będzie miał dostępu do lokalu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałym problemie. 
5.W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w ust.4 Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zadanie w II etapie. Jeżeli brak możliwości wykonania zadania  nastąpi  w II etapie 
robót, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmniejszenie zakresu robót.  
 

Warunki płatności 
§ 6 

 
1. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po dokonanym odbiorze przedmiotu 
zamówienia.     
2.Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację zawierającą wykaz 
wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami i nawiewnikami z wykazaniem 
należności za poszczególne okna oraz protokół odbioru. Przy składaniu faktury Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć dodatkowo  dokument gwarancyjny i z aprobatami i certyfikatami na 
okucia, system profili okiennych, podokienniki, nawiewniki i szyby.   
3. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty doręczenia jej 
przez Wykonawcę na konto wskazane w fakturze. 
4. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
5. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości    
    określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 
7. Zamawiający na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) wyłącza możliwość 
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.   

8. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze Zleceniobiorcami.   
9.   Wynagrodzenie będzie zapłacone z wykonaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie 
z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 
10. Wykonawca, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1. pkt 1. Prawa bankowego lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony 
rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający 
zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie 
podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy             
o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek 
za ewentualne opóźnienie w zapłacie. 
  

Odbiory 
§ 7 

 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru po wykonaniu przedmiotu 
zamówienia. 
2. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 



 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                         
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od umowy. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w tej  dacie wad.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                
o usunięciu  wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 
 5. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę stwierdzoną                 
w protokole obioru robót. 
6. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

 
 

Odstąpienie lub rozwiązanie umowy 
§ 8 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub części) lub jej 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach:  
1) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy;  
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym;  
1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 
3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 
3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy do momentu jej rozwiązania. 
 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 



 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki (termin 
zakończenia robót określono w § 4 ust. 1 niniejszej umowy); 

2)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn  zależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –   w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn  
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.  
3.   Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
4.   Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej 
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy i na tę czynność Wykonawca  wyraża zgodę. 
5.   Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
 

§ 10 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres …………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny.  

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi 
udzielonej przez niego gwarancji.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek       
w terminie 7 roboczych dni licząc od daty pisemnego (listem e-mailem lub faksem) 



 

powiadomienia przez Zamawiającego. W takim wypadku okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy.  

 
 

§ 11 
Zmiana umowy 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego              
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 
jakichkolwiek praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
2. Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez  sąd właściwy 
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:  Prawo 
budowlane, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  oraz Kodeksu cywilnego  
 
4.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”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych  - jednoosobowa 
Spółka Gminy z o.o. z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 1 

2) Kontakt do inspektora danych osobowych pod adresem iod@zukprudnik.pl   
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 do 
umowy . 

3) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. Postępowanie jest jawne. 

4) 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;  

5) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego;  

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada : 
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 



 

b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

e) nie przysługuje: 
- 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: 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. 

 
 

§13 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

1)  Wykaz stolarki okiennej – załącznik nr 1  
2)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, 
3)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  - załącznik nr 3, 

 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 


