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Umowa nr …………………………… 

Zawarta w dniu …………………..2020 r. we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
 
reprezentowane przez: 
 
Piotra Pasia - Prezes Zarządu 
na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 r.  
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowaną/ym przez: 

 
………………………………………………….. 

 
zwaną/ym dalej Wykonawcą, 
 

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót 
budowlanych w ramach zadania nr 05230 pn.: „Budowa placu zabaw w ramach zadania: „Konikowo” - budowa 
placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice”, obejmujących roboty budowlane 
opisane Dokumentacją projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia - stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy - stanowiącą załącznik nr 2, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub 
„robotami budowlanymi”.   
 

§ 2  
Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 30.11.2020r.   
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego 

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika 
budowy. 

3. Termin wykonania wszystkich robót wskazany w ust. 1 obejmuje zakończenie procedur odbiorowych i uzyskanie  
ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub ostatecznych decyzji warunkujących to  
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dopuszczenie (jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane Pozwolenie na Użytkowanie to uzyskanie tego 
Pozwolenia, a jeśli wymagane jest zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu robót to oznacza 
niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 21 dni od daty zawiadomienia lub postanowienie właściwego organu o braku 
takiego sprzeciwu). 

4.   Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania pozytywnego protokołu 
odbioru końcowego, a jeżeli w protokole tym zostały wymienione wady lub roboty do wykonania – to datę 
protokolarnego potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wad i ukończenia robót stwierdzonych w tym 
protokole.  

 
  § 3  

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)  przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy,  
2)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego; nadzór inwestorski będzie sprawowany przez Wrocławskie 

Inwestycje Sp. z o.o. Skład zespołu nadzoru inwestorskiego, w tym inspektorów nadzoru zostanie podany 
Wykonawcy po zawarciu umowy, 

3)  kontroli jakości i postępu prac, 
4)  odbioru robót, a także zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  

 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 4  
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy zobowiązuje się do: 

 
1.1.  wykonania robót w oparciu o Dokumentację Projektową dostarczoną przez Zamawiającego (projekt 

budowalny, wykonawczy), zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych 
podanych w Instrukcji dla Wykonawców oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 
Wykonawca realizując niniejsze zamówienie powinien przekazać Zamawiającemu  
dokumentację zawierającą w szczególności następujące dane: 
1)  informację identyfikującą producenta (importera) dostarczonych urządzeń na plac zabaw, 
2) dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób urządzenia, sprzęt lub 

nawierzchnia zostały wyprodukowane, zawierającą informacje o konstrukcji urządzenia, jego 
wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listą zalecanych części zamiennych, 

3) instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, instrukcję obsługi, włącznie  
z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), 
zasadach kontroli i konserwacji, 

4) certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność wszystkich urządzeń, sprzętu i 
nawierzchni z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 – w tym zakresie Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę lub deklarację 
zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub 
instytucję zewnętrzną (akredytowane laboratorium). W przypadku certyfikatu wydanego przez 
instytucje zagraniczne wymagane jest aby Wykonawca przedstawił zarówno oryginalną wersję 
certyfikatu, jak i jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
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1.2. dokonania we właściwym organie, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienia o rozpoczęciu 

robót, 
1.3. urządzenia terenu budowy, zorganizowania, utrzymania i zlikwidowania zaplecza budowy oraz zasilenia 

zaplecza budowy w energię elektryczną i wodę (według własnych potrzeb), zgodnie z wymogami 
opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

1.4.  wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
1.5.  utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających  

z tych terenów,  
1.6.  umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia 

do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych 
obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

1.7.  wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność 
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, 

1.8. prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót; w terminie 7 dni od podpisania 
umowy Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac 
objętych przedmiotem umowy, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

1.9. przestrzegania  norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,  
1.10. koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 

porządku na terenie budowy, 
1.11. usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 

robót; w zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą 
wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych i ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie 
z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz 
rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów oraz w razie potrzeby zgłosić 
informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, składowania, utylizacji etc. odpadów obciąża w całości 
Wykonawcę).  

1.12. prowadzenia segregacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającej na oddanie ich 
do punktu skupu surowców wtórnych lub przekazanie ich do utylizacji w celu recyklingu przez 
wyspecjalizowane ośrodki przetwarzającego tego typu odpady. Przy realizacji niniejszej umowy 
odpadami są w szczególności materiały pochodzące z robót ziemnych i rozbiórek, w tym: ziemia 
nieurodzajna, gruz, drewno, plastikowe opakowania, które Wykonawca przywiezie na zorganizowane 
wysypisko odpadów, zlokalizowane najbliżej prowadzonej inwestycji, a Zamawiającemu przedłoży 
dokument świadczący o oddaniu odpadów na składowisko. Opłatę za wysypisko ponosić będzie 
Wykonawca. Wykonawca musi we własnym zakresie zapewnić transport, odbiór i utylizację (w tym 
segregację odpadów): opakowań zbiorczych materiałów dostarczonych do wykonania robót przez 
podmioty posiadające wymagane obowiązującymi przepisami – zezwolenia na prowadzenie działalności 
w ww. zakresach, zgodnie z ustawą o odpadach; 

1.13. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu 
zmian danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego oraz Zarządowi 
Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca 
dodatkowo wykona analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie 
ma, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu 
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przerwanego ciągu poligonowego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania,  

1.14. uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia wszelkich materiałów przewidzianych do wbudowania, 
w tym także receptur na beton i masy bitumiczne, przed ich wbudowaniem, 

1.15. uzyskania przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych etapów robót, akceptacji i zatwierdzenia dla 
materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem przez inspektora nadzoru autorskiego i Inwestora, 
poprzez przedstawienie odpowiednich atestów i certyfikatów, 

1.16. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy (3 egzemplarze) najpóźniej w dniu 
odbioru końcowego, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:  
1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona w zasób Zarządu Geodezji, Kartografii i 
Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Uwaga: W przypadku braku ww. mapy powykonawczej, należy 
przekazać Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (potwierdzone przez ZGKiKM) 
oraz mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej, 
2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych 
materiałów i urządzeń, w tym informacje zawarte w pkt 1.1.  
3) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
potwierdzonymi przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i projektanta,  
4) dziennik budowy,  
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami,  
6) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także drogi, ulicy lub sąsiedniej nieruchomości w przypadku korzystania z nich,  
7) protokoły badań, sprawozdań i raportów,  
8) informacje dotyczące prac wykonanych w zieleni (w tym: wycinki, nowe nasadzenia, przesadzenia); 

1.17. organizowania rad budowy, co najmniej raz w tygodniu, z udziałem inspektorów nadzoru oraz 
sporządzania z nich protokołu dla zainteresowanych Stron w ciągu 3 dni bezpośrednio po radzie. 
Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

1.18. posiadania stosownych umów ubezpieczenia, 
1.19. nie później niż w terminie 7 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych 

opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy opracowania i przedstawienia Zamawiającemu  
planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych; jeżeli Zamawiający zgłosi 
uwagi/zastrzeżenia do przedmiotowych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1.20. prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 

właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku ich 
uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i  przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz.317 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilności).  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszą umową zapewniając wykorzystanie 
pojazdów elektrycznych na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 
na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku 
wynikającego z poprzedzającego ustępu, którego brzmienie zostanie ustalone przez Zamawiającego. Pisemne 
oświadczenie podpisane przez Wykonawcę będzie stanowiło załącznik do niniejszej umowy, będący jej 
integralną częścią. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez 
Zamawiającego, jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności. 
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7. Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody na osobie lub mieniu 

powstałe na terenie przekazanym mu protokolarnie przez Zamawiającego, jak również wszelkie szkody wyrządzone w 
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub osoby, którym powierzył wykonywanie 
czynności objętych przedmiotem umowy lub którymi się posługuje (w tym m.in. za wypadki i szkody powstałe w 
związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
a także szkody wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót). Powyższe dotyczy w szczególności szkód 
osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, 
które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe 
monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach 
czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. W przypadku zaś 
kierowania przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Zamawiającego za zdarzenia, za które zgodnie z niniejszą 
umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami odpowiada Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany podjąć 
wszelkie możliwe działania w celu zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, a w przypadku uwzględnienia 
przez sąd (prawomocny wyrok sądu) roszczeń odszkodowawczych osób trzecich w powyższym zakresie, 
kierowanych w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 
poniesione przez niego w związku z dochodzeniem odszkodowania przez osobę trzecią oraz wszelkie kwoty 
wydatkowane w celu wykonania wyroku sądowego zasądzającego odpowiednie kwoty pieniężne 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie 
mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia, z niewyczerpaną sumą 
gwarancyjną nie niższą niż: 500 tys. zł  (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia objęte 
ubezpieczeniem z wyłączeniem franszyz na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi 
Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2, w dniu podpisania niniejszej umowy, komplet dokumentów 
ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia.  

9. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony 
przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i 
ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej, uzupełnianą w każdym przypadku 
wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność). Ubezpieczenie, które Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej umowy, powinno obejmować wszelkie działania i zaniechania wszystkich 
podwykonawców, dostawców, konsultantów i innych podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających 
w jego imieniu przy realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wszystkie koszty związane z zawarciem i obowiązywaniem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek 
ubezpieczeniowych, obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania umowy 
ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 8 aż do czasu rzeczywistego zakończenia 
realizacji umowy i przedkładania dowodu na tę okoliczność wraz z dowodem zapłaty składki przedstawicielowi 
Zamawiającego - bez odrębnego wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była 
poprzednia umowa ubezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku przewidzianego w ust. 8-10 Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo naliczenia kary umownej za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie  
z § 11 umowy 

 
12. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego i wykwalifikowanego personelu wykonującego umowę,  

w skład którego będą wchodzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie  
z przepisami prawa w tym zakresie, a także będące członkami odpowiedniego samorządu zawodowego  
i posiadające ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o ile jest wymagane przepisami prawa.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownika budowy spełniającego wymagania umowy i SIWZ. 
Powierzenie funkcji kierownika budowy może nastąpić wyłącznie osobie, która posiada odpowiednie 
uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy 
o podjęciu obowiązków. 

14. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień osób zaangażowanych w realizację umowy, które 
wykonują czynności wymagające posiadania uprawnień wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przynależności 
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do samorządu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej. W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentów Zamawiający może żądać nie 
przystępowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania, a także zapłaty kary umownej określonej w 
umowie w § 11 ust. 1 pkt 5). 

15.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę personelu,  
w szczególności na zmianę kierownika budowy z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem (dni 
kalendarzowe) przed zmianą personelu. Wraz z wystąpieniem do Zamawiającego o wyrażenie w/w zgody, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowany personel 
wymogów określonych w umowie i SIWZ. Zmiana personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że 
dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach oraz 
zmiana będzie zgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych.  

16.  Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie zmiany personelu, w tym nieprzedłożenie przez 
wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie przez ww. personel wymogów określonych w umowie w 
szczególności dotyczących kierownika budowy o wymaganiach zgodnych z SIWZ, skutkowało będzie 
naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 5) umowy.  

17.  Wymagania określone powyżej w ust. 12-16 dotyczą także podwykonawców, w tym również tych, na zasoby 
których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

18.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 
zatrudnienia przez Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 
mowa w pkt. 5.2.30) OPZ. 

19.  W zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 5.2.30) OPZ, Wykonawca 
będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 
jednej osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 5.2.30) OPZ – w terminie do 7 dni od daty 
podpisania umowy. Oświadczenie 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, imion i nazwisk tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

20.   Dodatkowo 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 w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. pkt.5.2.30) OPZ: 
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa  
w pkt pkt.5.2.30) OPZ (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 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781),  
tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych  
z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt pkt.5.2.30) OPZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §11 niniejszej umowy.  
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku oświadczenia  
o zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 19 w terminie wyznaczonym w tym ustępie, żądanych dowodów w celu 
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potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w pkt.5.2.30) OPZ czynności. 

22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

 
§ 5  

Warunki wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy.  
2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty i 
certyfikaty, w tym zgodne z § 4 ust. 1 pkt 1.1. 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu 
użytych materiałów do stosowania. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów a ich 
wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. 
Natomiast jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego 
zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

 

§ 6  
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac 

 
1. Zamawiający, w uznaniu wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia w nim wad przez Wykonawcę,  

w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
w wysokości:  

l.p.    Cyfrą [PLN] Słownie 

1 Cena brutto   

2 Wartość netto   

3 Podatek VAT  (stawka …%)   

 
2.   W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone zostaną fakturą końcową.  
3. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego robót, co zostanie 

potwierdzone w protokole odbioru końcowego, a jeżeli w protokole tym zostały wymienione wady lub roboty do 
wykonania – to po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wad i ukończenia robót 
stwierdzonych w tym protokole. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będą dokumenty wskazane w § 4 
ust. 1 pkt 1.1. oraz w pkt. 1.16 - wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem 
kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, składające się na Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4. 

4. Wykonawca razem z fakturą końcową przedłoży wszystkie dokumenty składające się na Rozliczenie 
wykonanych robót oraz oświadczenia Podwykonawców (oryginał dokumentu), że należne wynagrodzenie za 
wykonane prace na podstawie zawartej umowy podwykonawczej zostało im zapłacone, odpowiednio do 
postanowień § 9 ust. 19. Na żądanie Zamawiającego, w celu poświadczenia zapłaty za roboty budowlane 
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wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie 
dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie 
skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur końcowej, 
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym,  
na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.  

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona na: 
 

Gminę Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 

50-141 Wrocław 

NIP: 897-13-83-551 

a przekazane bezpośrednio na adres: 

                                Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 

50-059 Wrocław 

7. Zamiast faktury w formie papierowej wystawionej na Gminę Wrocław Wykonawca ma możliwość (ale nie 
jest obowiązany) wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Wrocław za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres 
PEF: NIP 8961003529 – w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcą 
Towaru/usługi dla Zakresu Gminy Wrocław jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
NIP:8971383551; Odbiorcą Towaru/Usługi jest Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 
Wrocław. 

8. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesłanych za pośrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

9. Zamawiający Gmina Wrocław nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww. platformy.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2020 r. poz. 106 z późn. zm.) ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem 
wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób 
prawidłowy.  
W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały 
odsetki za opóźnienie w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów 
niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr ……. 
Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …….. 

12. W przypadku, gdy podany przez Wykonawcę rachunek jako właściwy dla dokonania płatności nie jest 
rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
Zamawiający złoży zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy zgodnie 
z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej. 

13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej 
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 7 
Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy Panią/ 
Pana…………………………….. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(106(n))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(106(n))ust(1)&cm=DOCUMENT
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2. Zamawiający wyznacza Pana…………………………….. jako 
osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w zakresie realizacji umowy. 

3. Zmiana osób będących przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zmiany do umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia.   

 
 § 8 

Zasady odbioru robót budowalnych 
Strony ustalają następujące zasady odbioru robót: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

trzech dni od daty zgłoszenia. Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę.  

3. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru, powołana przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający przystąpi do odbiorów, o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do odbioru jest przekazanie przez 
Wykonawcę inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 
wykonania, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

5. Odbiór końcowy stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji. 
6. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte w protokole.  
7. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki     

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. 
8. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

9. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru 
robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

10. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie 
stwierdzenia wad wyznacza także  termin usunięcia tych wad. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy na zasadach określonych w przepisach Prawa 

zamówień publicznych, w szczególności art. 36a ust. 1, art. 36b, art. 36ba Prawa zamówień publicznych oraz w art. 647¹ 

Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców zastosowanie mają następujące 

zasady: 

1. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

2.  Umowa z Podwykonawcą powinna określać w szczególności dokładny zakres prac powierzonych Podwykonawcy, 

terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 

odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wynagrodzenie 

za prace należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie 

z Zamawiającym za wykonanie tych prac. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

-  uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez 

Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, 

- uprawniających Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawcę w stosunku do dalszego Podwykonawcy 

do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza wypadkami dokonywania 

potrąceń sum zasądzonych prawomocnym wyrokiem oraz potrąceń dokonywanych za zgodą Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy tytułem wniesienia wymagalnej kaucji gwarancyjnej 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy/zobowiązań gwarancyjnych.  

3. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywać, że wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy za roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, będzie następować w częściach pokrywających się co 

do zakresu z częściami, za które będzie otrzymywał wynagrodzenie Wykonawca, na podstawie niniejszej Umowy, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy czym 

dopuszczalne jest zastrzeżenie dokonywania wcześniejszych płatności na rzecz Podwykonawców niż to zastrzeżono na 

rzecz Wykonawcy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień przewidujących tworzenie zabezpieczenia 

należytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za realizację tej umowy, które na 

skutek zatrzymania stawałoby się płatne w części zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zgodę Podwykonawcy na przejęcie przez 

Zamawiającego zobowiązań i praw przysługujących Wykonawcy. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące umów  

o podwykonawstwo mają takie samo zastosowanie do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcę  

z dalszymi Podwykonawcami. 

4.  Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

5.  Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Płatności te muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepisów prawa, a także  

z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni terminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom. 

6.  W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące  postanowienia: 

1) postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszą się do 

dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego Podwykonawcę; Wymagane jest 

oświadczenie w umowie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami  

i akceptuje jej postanowienia. 

2) postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub jakikolwiek inny sposób 

nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych ani usług; 

3) postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę umowy nie 

mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

8. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani 

są zastrzec postanowienie, że Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców i prawo żądania przedstawiania na każde wezwanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

Podwykonawcom wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia przedstawić. 

9.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10.    Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i wszystkich wymaganych 

dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy. 
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Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, w niniejszej umowie lub 

dokumentach stanowiących jej integralną część lub nie zawiera wymaganych dokumentów lub gdy przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

11.   Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu 

na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 

7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych 

przypadkach, w których zgodnie z niniejszą umową ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 

powyżej.   

12.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13.  Procedurę opisaną w ust. 9-12 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów  

o podwykonawstwo. 

14.  Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego 

robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może zatem nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. 

15.   Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego 

robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

 

16. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających  

z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie  

przestrzegać przepisów wynikających  z art. 647 ¹ Kodeksu cywilnego.  

17.   Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w 

sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. 

18.  Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót/usług lub 

dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po 

upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące  

z tych zobowiązań. 

19. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace 

wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę w całości wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży oświadczenie (oryginał dokumentu) Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, że doszło do uregulowania względem niego wszystkich należności wynikających z umowy  

o podwykonawstwo lub o kwocie pozostałej do zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcą  

lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą lub dowód, że toczy się spór sądowy o te kwoty. 

20.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności 

wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą, w tym prawo do żądania 
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do przedstawienia przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego 

dokumentu przelewu na kwotę należną podwykonawcom.  

21.  W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 

po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie 

zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

22.  W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przez co należy także rozumieć 

przedstawienie dowodów, z których wynika zaległość w płatnościach wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów.  

23. Jeżeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

24.  Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o 

żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. powyżej, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia, będącego przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23 i 24 powyżej, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór robót, lub dostaw lub usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 uwag wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. Zobowiązanie to dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

27.  Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub złożonej do depozytu sądowego, 

o których mowa w ust. powyżej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

28. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

zaakceptowanego przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% 

wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  
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29. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców (w 

tym również dalszych Podwykonawców w rozumieniu art. 647¹ § 3 Kc) nie wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionymi 

roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez 

Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 647¹§5 Kodeksu cywilnego. Jeśli Wykonawca zaprzecza 

uprawnieniom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych zapewnień Zamawiający odmówi zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział w toczącym się sporze 

i zwrócić Zamawiającemu wszelkie związane z nim koszty, jak również kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sądowego. 

 

 

§10 
Rękojmia i gwarancja 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia  

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a okres rękojmi wynosi … lat. 

2. Wykonawca udziela … lat gwarancji na roboty budowlane oraz na dokumentację projektową objęte przedmiotem 

zamówienia. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów prawa. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady stwierdzone w okresie rękojmi i/lub gwarancji w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

6. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych 

w art. 581 kodeksu cywilnego. 

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

8. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia pasa drogowego mogą 

być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 

zastępczego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady stwierdzone w okresie rękojmi i/lub gwarancji w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W razie nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Jeżeli w trakcie okresu rękojmi i gwarancji pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca przed przystąpieniem do 

ich naprawy  przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię ich naprawy.  

11. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje koszty związane z wykonaniem objazdów oraz komunikacją 

zastępczą, które wynikają z naprawy robót objętych rękojmią i gwarancją. 

12. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym, wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

13. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 7, będzie każdorazowo określana według cen obowiązujących  

w tym okresie. 

14. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców (dotyczy 

realizacji robót przy pomocy podwykonawców). 
 

§11 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów  
i w podanych wysokościach: 
1) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, 
2) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w terminie końcowym określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu terminu końcowego;  
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3) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za 
nieusunięcie wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stwierdzonych w czasie odbioru robót lub 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 
ust. 1, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za nie wykonanie któregokolwiek z poleceń 
Zamawiającego (w tym Kierownika Projektu) bądź polecenia Inżyniera Rezydenta/Koordynatora Zespołu IR 
- w wysokości 200,00 zł za każdy dzień niewykonania obowiązku bądź polecenia lub wykonania ich o po 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Inżyniera Rezydenta/Koordynatora Zespołu IR. 

5) Za nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 4 (z zastrzeżeniem postanowień z pkt 6 -7 
niniejszego paragrafu), Zamawiający obciąży Wykonawcę kara umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy przypadek nie wywiązania się  
z jakiegokolwiek z obowiązków, chyba że nie jest to wywołane przyczynami leżącymi po stronie 
Wykonawcy, przy czym obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania 
naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego 
terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego, 

6) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za niewykonanie obowiązków określonych w § 4 ust. 8-10, 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień liczony od 
upływu terminu wskazanego w tym zapisie, 

7) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonego w Umowie oraz w pkt. 
5.2.30) OPZ - w wysokości 1000 zł. 
Ponadto, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1 000,00 zł za każdy przypadek. 
 

2. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3) Zamawiający może zlecić usunięcie 
wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną 
mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.  

 

§12 
Przedterminowe rozwiązanie umowy 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 2 ust. 1, Zamawiający może 

bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego 

do wykonania przedmiotu umowy, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej 

osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

   

§ 13 
Zmiany do umowy  

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, 

wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

I.   Zmiany w zakresie terminów realizacji: 

1.1   Zmiany i przestoje spowodowane w szczególności przez: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłową realizację robót, nie będące typowymi warunkami 

atmosferycznym cechującymi daną porę roku w regionie wykonywania robót; 
c) niewypały i niewybuchy; 
d) wykopaliska archeologiczne; 
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); 
 

f) odmienne od przyjętych w dostępnej dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 
fundamenty,  infrastruktura podziemna itp.); 

g) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
6) Prawa zamówień publicznych mających wpływ na terminy realizacji podstawowego zakresu umowy. 

1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy; 

 
1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy;  

1.4. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością lub utrudnieniami 
prowadzenia prac w szczególności: 

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; 

b) protesty mieszkańców; 
c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 – 1.4, termin może ulec 
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odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania 
przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, o ile te 
okoliczności pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo -skutkowym z wydłużeniem czasu realizacji, 
mającym bezpośredni wpływ na możliwość zachowania wyznaczonych terminów. 
Mając powyższe na uwadze wystąpienie ww. okoliczności może być podstawą do przedłużenia terminów 
realizacji określonych w umowie. Przewidziane w niniejszych zapisach przedłużenie terminów realizacji może być 
powiązane z podwyższeniem wynagrodzenia. 
Ponadto w sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o 

ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 
   

II.  Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
 

1.1.   Zmiany technologiczne, wprowadzenie rozwiązań zamiennych/zastępczych, w szczególności: 
 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
zmiana może być dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla uzyskania efektu zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji  lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; zmiana może być dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
uzyskania efektu zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy; zmiana może być wprowadzona 
tylko w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania 
umowy; 

 
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji umowy  warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, 

głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub materiałowych; 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji umowy warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 
fundamenty, ściany szczelne itp.), odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód, skutkujące 
niemożliwością wykonania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych; 

f) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

g) zmiana  może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub 
prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania 
techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.  

 
Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym, adekwatnym dla celu, 
któremu mają służyć, przy czym zmiany wskazane w lit a-c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli dane okoliczności Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, 
w przeciwnym razie Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawcę kosztom. 
Każda ze wskazywanych w lit a - g) zmian może być powiązana z obniżeniem Wynagrodzenia Wykonawcy. 
Jednocześnie w przypadku zmian wskazanych w lit d-e jeżeli przyjęcie w dokumentacji odmiennych warunków 
będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to przedmiotowe zmiany nie mogą stanowić 
podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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2. 2   Zmiany osobowe: 
a) zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego na 
zasadach wynikających z Umowy; 

c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, z tym 
zastrzeżeniem, że zmiana Podwykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z przepisami Prawa 
zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 36 b ust. 2 oraz 36 ba Prawa zamówień 
publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzględnieniu §9 
niniejszej Umowy.   

 
 
III.  Pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; zmiany mogą być 
dokonane tylko w zakresie niezbędnym dla wyeliminowania następstw siły wyższej,  

b) zmiany spowodowane zmianami ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz 
wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron 
umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów 
umowy do wprowadzonych przepisów.  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (Wykonawca nie może 
odmówić zgody na wprowadzenie takiej Zmiany). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione  
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 
umowy planowanymi świadczeniami.  

d) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, 
których wykonanie jest niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest 
niezbędny dla usunięcia tych błędów,  

e) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 
Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
 
Przewidziane w niniejszym paragrafie zmiany do umowy mogą być powiązane z podwyższeniem lub obniżeniem 
wynagrodzenia. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany będzie wynikał wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, dla wyceny 
tej zmiany znajdą zastosowanie poniższe zapisy:  
Odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w umowie dla tej 
pozycji lub, jeśli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robót będzie jednak ustalana nowa 
stawka lub cena, jeśli łącznie są spełnione: 

a) dla danej pozycji nie jest w umowie przewidziana żadna stawka ani cena, oraz 

b) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dana praca nie ma podobnego charakteru, albo nie jest 
wykonywana w warunkach podobnych do żadnej innej w umowie. 

Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to należy ją wyliczyć na mocy 
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsądnym zyskiem, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności 
towarzyszące. 

W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywów określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR) przy użyciu średnich, dla rejonu Dolnego Śląska cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu 
budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, określonych w informacjach 
– „SEKOCENBUD”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja 
Sp. z o.o.  

W celu ustalenia kosztu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys takich robót sporządzony 
z uwzględnieniem powyższych zasad. 
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§ 14 

Klauzula poufności 
 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie w okresie obowiązywania umowy, a także po zaprzestaniu jego realizacji  
z jakiegokolwiek powodu, zachować poufność wiadomości związanych z jego przedmiotem i nie ujawniać ich bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak również nie wykorzystać w celu innym niż dla realizacji umowy.  
W czasie realizacji Umowy Strony mogą ujawnić takie wiadomości swoim pracownikom, współpracownikom  
i doradcom w niezbędnym zakresie wraz z zastrzeżeniem o ich poufności. 
2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy wiadomości, które są publicznie dostępne bez naruszenia 
niniejszego zobowiązania lub znane były Stronom przed przyjęciem zobowiązania do zachowania poufności, albo 
zostały ujawnione drugiej Stronie przez osobę trzecią w późniejszym czasie, w sposób zgodny z prawem oraz 
wiadomości, które muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Strony zobowiązane są do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych w: 
1) Rozporządzeniu 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, s.1) (dalej 
Rozporządzenie), 
2) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami 
wykonawczymi. 
4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
postępowaniu, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa, a także w celu jej realizacji.  Przekazanie 
jakichkolwiek danych osobowych  pracowników wykonawcy lub też  osób z nim współpracujących w związku z 
zawarciem  i wykonywaniem umowy będzie następować  za wiedzą i zgodą Wykonawcy, który jest zobowiązany 
posiadać podstawy prawne  dla przetwarzania danych osobowych tych osób , przekazać tym osobom niezwłocznie  
po przekazaniu ich danych Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przetwarzania przez Zamawiającego  zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

 
 

§ 15 
Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 
osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do 
kontaktu,  i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, 
iod@wi.wroc.pl, tel: 71 77 10 900 (901). 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w umowie w następujących celach: 
• realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jego wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez 
okres współpracy; 
• dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie 
niezbędnym do wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy; 
• realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z 
wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od 
ostatniego potrącenia; 
• realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy o 
rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie; 
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, 
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ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 
podatku od towarów i usług  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO), przez 5 lat od końca roku podatkowego; 
1. Odbiorcy danych. 
Administrator udostępnia dane osobowe: 
- Gminie Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław z uwagi na obowiązki  w zakresie nadzorowania wykonywania 
zadań  przez Administratora  oraz gromadzenia informacji  o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław 
umowach , a także innym osobom  na zasadach wynikających  z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, jak również ustawy Prawo zamówień publicznych oraz organom kontrolujący,  
podmiotom współpracującym  z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych , podatkowych, prawnych, 
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytorskie, archiwizacyjne, operatorom pocztowym, firmom 
kurierskim; 
- gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, 
komornikom sądowym i innym organom państwowym. 
Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 
administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia 
określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów 
informatycznych. 
2. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
3. Państwa prawa: 
Przysługuje Państwu: 
a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych; 
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
d. Prawo do przenoszenia danych; 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 
Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 

 
 

§ 16 
Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe 

1. Jeżeli powstaną ewentualne Spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą 

starań aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

2 .  Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym 

mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Podpisując niniejszą umowę Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

przedkładanych przez Wykonawcę przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a mających na celu wykazanie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy 

prawo zamówień publicznych oraz podwykonawców pozostają aktualne na dzień podpisania umowy. 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych, o 

których mowa w art. 26 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych  w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotów 

trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz podwykonawców są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane, a także inne przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
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Załączniki: 

1) Opis przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 
2) Oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem kosztów zadania – Załącznik nr 2 
3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3 
 
 

Sprawdzono pod względem 
legalności, celowości i gospodarności 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)  

 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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, 
dalej: „RODO”) działając w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panią, że:  
 

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spółka Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o., ul. Ofiar 

Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, Tel: 71 77 10 900 (901),  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 

iod@wi.wroc.pl 

b)  Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a): 

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy – dla celów zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń,  

- w przypadku osób uczestniczących w wykonywaniu Umowy, w tym pracowników wykonawcy oraz osób 

współpracujących -  dla celów wykonywania umowy i realizacji obowiązków z niej wynikających, 

 w związku z realizacją na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania nr Budowa placu 

zabaw w ramach zadania: „Konikowo” - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów 

Konnych - Partynice, 

c) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesów przez 

Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczeń związanych z niewykonaniem oraz 

nienależytym wykonaniem umowy -  dochodzenie roszczeń z tego tytułu,  

d) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane zwykłe, to jest to jest: 

imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a także – w przypadku osób reprezentujących podmiot - pozostałe dane 

zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia realizacji umowy oraz 

upływu okresów przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacji, chyba, że przepisy prawa lub zawarte umowy o 

dofinansowanie wymagają dłuższego okresu przechowywania; 

a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław z uwagi na 

obowiązki w zakresie nadzorowania wykonywania zadań przez Administratora oraz gromadzenia informacji o 

zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław umowach, a także innym osobom na zasadach wynikających z 

przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak 
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również z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych oraz organom kontrolującym, w tym w szczególności Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, 

organom kontrolującym wykorzystanie środków unijnych, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową 

lub kurierską, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 

prawnych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytorskie, archiwizacji. Ponadto gdy taki 

obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom 

sądowym i innym organom państwowym. 

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, 

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w 

umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. 

f) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; ma Pan/Pani 

prawo uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji wymienionych w 

art. 15 ust. 1 RODO,  a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez 

Administratora, 

g) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, 

h) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania usunięcia dotyczących Pana/Pani danych; Administrator ma obowiązek 

bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 

RODO, w szczególności jeśli dane te nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane,  

i) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych w 

przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO, 

j) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących 

Pana/Pani, które Pan/Pani dostarczył/a Administratorowi oraz przesłania tych danych osobowych innemu 

Administratorowi,  

k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panią skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy 

uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące 

przetwarzania danych osobowych. 

l) Informujemy Pana/Panią o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją 

wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach 

Administratora; Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymał od ………………… (nazwa Wykonawcy).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


