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Załącznik nr 1 do SIWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zakres prac obejmuje wykonywanie  zleconych przez Zamawiającego prac elektrycznych : 

 bieżących napraw, usuwanie awarii, wykonywanie konserwacji, przeglądy, modernizacje. 

 

Zakres zamówienia obejmuje:  instalacje elektryczne, linie kablowe, instalacje odgromowe , agregaty  

prądotwórcze, szafy sterownicze, złącza kablowe, stacje transformatorową , urządzenia elektryczne, zasilanie 

i sterowanie linią technologiczną hali sortowni, pompownie, zasilanie i sterowanie instalacji do stabilizacji 

BIODEGMA,motoreduktory.  

 

Miejsce wykonywania prac :  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Rudno 17, Stacja 

przeładunkowa Iława, Stacja przeładunkowa Lipowiec, Stacja Przeładunkowa Półwieś. 

 

Obowiązkiem  Wykonawcy jest utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych we właściwym stanie i 

zapewnienie ich prawidłowego działania. Wykonawca wykona wszystkie prace związane z przedmiotem 

zamówienia na zlecenie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania prac. Wykonawca 

za wykonane czynności będzie zobowiązany do wystawienia faktury na podstawie sporządzonego 

kosztorysu, oraz protokołu przy uwzględnieniu stawek i wskaźników z formularza ofertowego .Wykonawca w 

przypadku nagłych awarii, które powodują przestój w ciągu technologicznym Zakładu przystąpi do ich  

usunięcia w terminie jak najszybszym, jednak nie później niż 3 godz. po zgłoszeniu awarii. Jeżeli Wykonawca 

nie będzie w stanie przyjechać w wyznaczonym terminie, wyznaczy firmę zastępczą która usunie awarię.  
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Załącznik  nr  2 do SIWZ  
 
 
DZP1/zp/20/2019 

 
                                      miejscowość, dnia _________ 

 
 

                                       Zakład Unieszkodliwiania   
       Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
       Rudno 17, 14-100 Ostróda 
       Adres Biura : 
       ZUOK RUDNO Sp. z o.o.  
       ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 
 
 

 
 
Nazwa oferenta:___________ 
 
 
Adres:___________________ 
 
 
tel/fax.__________________ 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego składam ofertę na 
„Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach 
Zamawiającego” DZP1/zp/20/2019 

 
 
 
Dane szczegółowe. 

 
1. Cena usługi usunięcia awarii do 2 godzin ekipy wraz z kosztem dojazdu do Zakładu  

w Rudnie. 

Cena netto _______________zł   stawka 23% Cena brutto _________________zł 

2. Cena za 1 godzinę pracy 1-go pracownika . 

Cena netto _______________zł   stawka 23% Cena brutto _________________zł 

3. Wzrost stawki podstawowej wykonywania prac w dniu ustawowo wolne od pracy lub w godzinach 

nocnych Wykonawcy    o …….%, 

4. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu 

Cena netto _______________zł   stawka 23% Cena brutto _________________zł 

5. Procentowy narzut do cen zakupu materiałów o ……..% 
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6. Cena okresowego - comiesięcznego sprawdzenia awaryjnego załączenia agregatów prądotwórczych 

–głównego i pożarowego 

Cena netto _______________zł   stawka 23% Cena brutto _________________zł 

 

 
 
7. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
 

      OŚWIADCZENIE DOT. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH RODO 

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

[rozporządzenie 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).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

______________________________ 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
8.Ponadto oświadczamy, że: 
 

 
1. że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń . 

2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne dane do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ , tj. przez okres 30 

dni od upływu składania ofert.  

4. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

................................................................................................................................................. 

 

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

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

 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę –spółki cywilne lub konsorcja) 

6.Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od ….do ……..stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazujemy 

wraz z uzasadnieniem w załączniku do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 
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9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres 

Ulica…………………………kod ……….miejscowość……………………….. 

11. Ofertę składamy na ……………..stronach. 

12. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki oraz oświadczenia i dokumenty. 

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

…………………………………………………………… 

 

 
 
 
…..................., dnia ….................  
 

 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
DZP1/zp/20/2019 
  

Zakład Unieszkodliwiania   
 Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
      
 Rudno 17, 14-100 Ostróda 

       Adres Biura : 
       ZUOK RUDNO Sp. z o.o.  
       ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 
 
 
 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy   

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Świadczenie stałych usług 

utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” prowadzonego przez 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 
Ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 ,4, 8  
Ustawy Pzp. 

 
…..................., dnia ….................  
 

 

(podpis Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 

13- 

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej 

wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

 
…..................., dnia ….................  
 

 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
DZP1/zp/20/2019 
        
 

Zakład Unieszkodliwiania   
 Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
      
 Rudno 17, 14-100 Ostróda 

       Adres Biura : 
       ZUOK RUDNO Sp. z o.o. 
       ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 
 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy   

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pt. „Świadczenie stałych usług 

utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” prowadzonego przez 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. oświadczam co następuje: 

 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale V 

SIWZ. 

 
 
 
…..................., dnia ….................  
 

 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………..………………………………………….. 

 

 

 

w następującym zakresie: 

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

………………………………………………………………………… 

 

 

…..................., dnia ….................  
 

 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…..................., dnia ….................  
 

 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacj 
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DZP1/zp/20/2019 

 
  Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SKŁADANE 

W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O 

KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

Rudno 17, 14-100 Ostróda 

Adres Biura : 

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. 

ul. Czarnieckiego 28,14-100 

Ostróda 

 
Wykonawca:  
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 
 Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na „Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w obiektach Zamawiającego” prowadzonego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o . 

Oświadczamy, że: 
 

1) nie należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty*, 
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2) należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Dane wykonawcy:  

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

……………… należącego do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 11 ustawy  

 

Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego 

postępowania : ……… ……… ………… ………… …………………………..……… …  

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

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

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

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

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

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

……………………………………..………………………. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

 (podpis) 

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

 (podpis) 
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Załącznik Nr 6  

DZP1/zp/20/2019  

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

Rudno 17, 14-100 Ostróda 

Adres Biura : 

ZUOK RUDNO Sp. z o.o.  

ul. Czarnieckiego 28,14-100 

Ostróda 

 
Wykonawca:  
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 
 

________________________                                                 ___________________________ 

                Data                                                                          podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

 

Lp Imię i nazwisko Stanowisko, doświadczenie 

zawodowe, wykształcenie 

Zakres czynności 

wykonywanych przy 

realizacji zamówienia 
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DZP1/zp/20/2019       Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

Rudno 17, 14-100 Ostróda 

Adres Biura : 

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. 

ul. Czarnieckiego 28,14-100 

Ostróda 

 
Wykonawca:  
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

          
Oświadczenie 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Świadczenie stałych usług 
utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” 
 
 

 
Oświadczam/my, że siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości do 30 km od siedziby 

Zamawiającego  
 

 
________________________                                                 ___________________________ 

                Data                                                                          podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy 
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DZP1/zp/20/2019       Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

ZOBOWIĄZANIE (wzór) 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia  

 
 

Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……………………… 
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 

 
działający w imieniu .............................................................................................................. 

(wpisać nazwę i adres podmiotu)  

 

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na „Świadczenie stałych usług utrzymania 
urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy  

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

 

nasze zasoby w zakresie: 

1) Zdolności technicznych lub zawodowych 

 
W celu udowodnienia, że Wykonawca, będzie dysponował udostępnionymi zasobami w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący podmiot, który reprezentuję z 
Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych – oświadczamy, co następuje: 
 

1. odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentuję: 

…………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać zakres prac/czynności w wykonywaniu których będzie uczestniczył podmiot udostępniający 
swoją wiedzę i doświadczenie, wpisać funkcję lub stanowisko jakie będzie zajmowała osoba) 
 

2. odnośnie sposobu wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję, przez Wykonawcę przy 
wykonaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………. 
(np. podwykonawstwo) 

 

3. odnośnie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję: 

……………………………………………………………………………………………… 
 
(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 
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4. odnośnie okresu udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………..………. 
(wpisać okres udziału podmiotu udostępniający swój potencjał w wykonywaniu zamówienia) 

 

 

…………………….. dnia ………….2019 roku 

 

 
______________________________________ 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik nr 9  

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

zawarta w dniu [ ........................................................................ ] pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, 
adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 
KRS 311869, posiadającym NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, reprezentowanym przez Prezesa 
Zarządu – Leszka Rochowicza, zwanym dalej „Administratorem” 
a 

[…………………………………………….] (zwanym dalej: „Przetwarzający”) 

 

(dalej łącznie jako: „Strony”). 

 

Mając na uwadze, że: 

 

1. Strony zawarły umowę („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której 
Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
określonym Umową; 

2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora; 

3. Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, 
aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

1. Oświadczenia Stron 
 

1.1 Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz że jest uprawniony do ich 
przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu. 

1.2 Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie 
zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada 
w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje 
rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy. 

 

2. Opis przetwarzania 
 

2.1 Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza 
Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej 
w skrócie zwanych też po prostu „danymi”). 

2.2 Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej. 
2.3 Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej, w szczególności dotyczą charakteru 

przetwarzania, który określony jest następującą rolą Przetwarzającego […………………….] oraz 
celem przetwarzania, którym  jest […………………………….] 

2.4 Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych: [przykładowo: imię  
i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, adres IP, numery telefonów, adres 
zamieszkania, data urodzenia, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców, numer 
rachunku bankowego]. 

2.5 Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub 
instrukcjami Administratora. 

2.6 Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG). Przetwarzający oświadcza 
również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG. 
 
 



16 
 

 
2.7 Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym 

Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do 
zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

2.8 Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych  
w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie 
upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

2.9 Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w 
art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy. 

2.10 Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa 
jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki  
w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między 
Stronami uzgodnione. Strony mogą ustalić procedurę obsługi praw jednostki odrębnym 
dokumentem. 

2.11 Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora 
obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO 
(ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych 
naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z 
organem nadzorczym). 

2.12 Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 
Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora  
o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty 
możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu. 

2.13 Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek 
zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO,  
i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki 
sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli 
planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu po-
ziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, 
wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego. 

2.14 Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których 
dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie. 

2.15 Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania da-
nych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). 
Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności 
przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 
handlową innych klientów Przetwarzającego. 

2.16 Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać 
Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też 
wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków. 

 

3. Bezpieczeństwo danych 
 

3.1 Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych. Analiza ryzyka 
może być udostępniona Administratorowi na jego żądanie. Przetwarzający stosuje się do jej 
wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych. 

3.2 Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że: 

a) dokonał oceny przydatności pseudominizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w 
takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych 
odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich 
przetwarzaniu 

b) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności swoich systemów i usług przetwarzania; 

c) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i 
dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 

d) regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

3.3 Przetwarzający przedstawi na żądanie Administratora informacje i dokumenty potwierdzające, że 
Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i 
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dowody przedstawienia informacji dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności. 
 

4. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych 
 

4.1 Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych 
nie później niż w 24 godziny od stwierdzenia naruszenia, umożliwia Administratorowi 
uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą 
ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku. 

4.2 Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną 
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku 
powiadomienia organu nadzoru. 
 

5. Nadzór 
 

5.1 Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim 
poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez 
niego osoby są uprawnione do: 
a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane,  
b) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. 

5.2 Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielenia informacji 
 dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych oraz udostępnienia rejestrów 
 przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego). 

5.3 Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie 
 wykonywanych przez niego zadań. 

5.4 Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
 zgodności działania Administratora z przepisami RODO oraz umożliwia Administratorowi lub 
 upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający 
 współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. 
 

6. Odpowiedzialność 
 

6.1  Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku  
z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub 
gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa. 
 

 

 

7. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia 
 

7.1 Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem terminu 
 karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy. 

 

8. Usunięcie danych 
8.1  Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania 

powierzonych danych i jest zobowiązany do: 
a) usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki 

usunięto dane, 
b) usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi 

inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej 
przechowywanie danych, 

  

8.2 Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy 
Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 
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9. Postanowienia końcowe. 
 

9.1  W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy 
Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwe-
stie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym 
należy regulować przez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień. 

9.2 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9.3 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia 
2016/679. 

9.4 Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Administratora. 

9.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 

W imieniu Administratora     W imieniu Przetwarzającego 

 

______________________     ______________________ 
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Załącznik nr 10 

 
UMOWA NR ____ 

 
 

z dnia _____ 2020 r. zawarta w Ostródzie pomiędzy:  
 
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z o.o.  
z siedzibą w Rudnie, 14-100 Ostróda, Rudno 17, adres biura: 14-100 Ostróda, ul. 
Czarnieckiego 28, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000311869, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 7412074997 
REGON 280320880, reprezentowaną przez: Pana Leszka Rochowicza- Prezesa Zarządu, 
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji  
zwanym „Zamawiającym" ,  
 
a  
 
[dane Wykonawcy], zwanym „Wykonawcą",  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze 
przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa następującej treści:  
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stałych 
usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego.  

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in. następujące usługi dotyczące instalacji i urządzeń, o 
których mowa w § 3 Umowy: 

1) bieżące naprawy, 

2) usuwanie usterek i skutków awarii (w tym nagłych awarii), 

3) cykliczne przeglądy eksploatacyjne wraz z usuwaniem usterek i wykonanie 
niezbędnych napraw i zabiegów konserwacyjnych,  

4) udział w modernizacjach instalacji i urządzeń. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, w tym 
Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowią integralną część Umowy i Załącznik 
Nr 1 do Umowy. 

4. Usługi świadczone będą w następujących obiektach Zamawiającego (dalej: Obiekty): 

1) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO,  

2) Stacja przeładunkowa Iława,  

3) Stacja przeładunkowa Lipowiec, 

4) Stacja przeładunkowa Półwieś. 

 
Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

 § 2 
1. Wszelkie prace związane w wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wykonywał 

będzie po wcześniejszym otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego i 
uzgodnieniu zakresu  i terminu wykonania prac.  

2. Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę według stawek i wskaźników oraz z 
zastosowaniem narzutu do ceny zakupu części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych  
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objętych przedmiotem zamówienia, określonych w ofercie Wykonawcy z dnia _______, 
stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Stawki, wskaźniki i narzut pozostaną niezmienne 
przez okres obowiązywania Umowy. 

 

 

3. Koszty dojazdu do Obiektów obciążają Wykonawcę. 

 
Zakres świadczenia usług 

§ 3 
 
1. Zakresem usług, o których mowa w § 1 ust. 1 objęte zostają następujące grupy urządzeń     

i instalacji położonych w Obiektach: 
1) instalacje elektryczne, 
2) linie kablowe, 
3) agregaty prądotwórcze,   
4) szafy sterownicze, 
5) złącza kablowe, 
6) stację transformatorową, 
7) urządzenia elektryczne. 
8) zasilanie i sterowanie linią technologiczną hali sortowni, 
9) pompownie, 
10) zasilanie i sterowanie instalacji do stabilizacji Biodegmy, 
11) motoreduktory. 

 
2. Powyższy zakres obejmuje wszystkie Obiekty w obrębie Zakładu w Rudnie oraz Stacji 

Przeładunkowych Odpadów w msc.: Iława, Lipowiec i Półwieś.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wykazu zleconych do utrzymania 

Obiektów  i urządzeń i instalacji, co nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, a 
wyłącznie zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie.  

 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 4 
 
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać zleceń dotyczących wykonania prac 

objętych Umową drogą pisemną, w tym mailową na adres wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2) 
ppkt b) Umowy, posługując się pisemnym zleceniem – „Zleceniem naprawy”, którego 
wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego zostanie ono niezwłocznie potwierdzone w 
formie korespondencji mailowej na adres wskazany w § 5 ust.1 pkt 1) ppkt b) Umowy.  

3. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania „Zlecenia 
naprawy” przedstawi Zamawiającemu „Wstępny kosztorys naprawy” obejmujący 
wykaz czynności, części i materiałów koniecznych do wykonania usługi. Wzór 
„Wstępnego kosztorysu naprawy” stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 

4. „Wstępny kosztorys naprawy” będzie zawierał ponadto proponowany termin naprawy, 
który nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni roboczych od dnia zaakceptowania 
„Wstępnego kosztorysu naprawy” przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 
poniżej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu „Wstępny kosztorys naprawy” na 
adres mailowy: k.maciejkowicz@zuokrudno.pl. 

5. Zamawiający zaakceptuje „Wstępny kosztorys naprawy” lub zgłosi do niego uwagi w 
terminie kolejnego 1 (jednego) dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wykonawca  
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego, chyba, że jest to niemożliwe ze 
względów technicznych lub technologicznych, co uzasadni na piśmie. 

6. W przypadku, gdy z uwagi na konieczność zapewnienia ciągu technologicznego w 
pracy zakładu Zamawiającego przystąpienie do naprawy powinno nastąpić nie później 
niż w ciągu 3 (trzech) godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, przy 
czym zgłoszenie w takim wypadku następuje telefonicznie, na numer wskazany w § 5  
ust. 1 pkt 2) ppkt a) Umowy. Uzgodnienie kosztorysu następuje w formie ustanej 
pomiędzy Stronami i zostanie następnie potwierdzone na piśmie.  

7. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dostęp do Obiektów i urządzeń oraz instalacji 
objętych przedmiotem umowy na czas niezbędny do wykonania usługi, w terminie 
uzgodnionym przez strony Umowy. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z warunkami BHP oraz 
obowiązującymi zarządzeniami wewnętrznymi na terenie Obiektów w terminie do dnia 
przystąpienia przez Wykonawcę do pierwszej czynności objętej przedmiotem umowy. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 5 
 
1. Celem prawidłowej realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1) wskazania przedstawiciela, do którego przekazywane będą zlecenia Zamawiającego oraz 

zapewnienia jego całodobowej dyspozycyjności w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń w trybie 24/7 (24 godz. na dobę,  
a) telefonicznie na numer: ________________________; 
b) pocztą e-mail na adres mailowy: __________________. 

przy czym każda zmiana w zakresie danych przedstawiciela Wykonawcy wymaga 
pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu. 

3) przystąpienia do usunięcia awarii nagłej (przez co Strony rozumieją awarię urządzeń lub 
instalacji w Obiektach powodujących przestój w ciągu technologicznym ), w ciągu 3 
(trzech) godzin od zgłoszenia, zaś do wykonywania innych zleconych usług w terminie 
uzgodnionym przez Strony; 

4) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach, wadliwym 
działaniu instalacji i urządzeń w Obiektach;  

5) właściwego i terminowego wykonania zleconych prac stosownie do ich zakresu;  
6) potwierdzania wykonania prac objętych Umową protokołem odbioru prac; 
7) utrzymania porządku i czystości podczas wykonania prac i po ich zakończeniu;  
8) zapewnienia fabrycznie nowych, materiałów, części zamiennych i elementów niezbędnych 

do wykonania usługi objętej Umową;  
9) utylizacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, zużytych materiałów i elementów urządzeń;  
10) dopuszczenia do pracy wyłącznie osób, którzy posiadają wymagane prawem kwalifikacje; 
11) prowadzenia na rzecz Zamawiającego dokumentacji dotyczącej przeglądów urządzeń i 

wydania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego; 
12) przestrzegania zasad BHP i innych zarządzeń obowiązujących na terenie Obiektów. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do ich utrzymania w całym okresie 
objętym Umową oraz do realizacji Umowy z należytą starannością. 

3. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne        
i kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona przy użyciu własnych narzędzi i 
sprzętu. 
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5. Z każdej zleconej czynności Strony sporządzą protokół odbioru prac. Wzór protokołu   
odbioru stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i złej jakości wykonanego przeglądu 
lub naprawy, strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych 
wad. Protokół ten zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, na własny koszt i ryzyko w 
terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia wad w protokole. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zachowa terminów określonych w Umowie lub 
uzgodnionych przez Strony Zamawiający ma prawo do zlecenia prac innemu 
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
Warunki gwarancji  

§ 6 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres _____ (słownie: ______) miesięcy na 

dokonane prace i tyle samo na użyte części, chyba, że gwarancja producenta na użyte 
części jest dłuższa, to w takim wypadku okres gwarancji jest zgodny z gwarancją 
producenta.  

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego 
dokona usunięcia wady lub dokona koniecznej naprawy, w tym wymiany części i urządzeń 
w terminie nie dłuższym niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin lub innym, 
uzgodnionym pisemnie przez strony.  

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru prac objętych Umową 
protokołem odbioru prac. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności  

§ 7 
 

1. Wartość umowy ustala się na kwotę nie większą niż ________________. 
2. Wartość umowy wskazana w ust. 1 może być niższa i będzie wynikała z zakresu prac 

wykonanych w ramach przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot 

umowy. Termin płatności  wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT będzie wystawiona każdorazowo po 
zakończonej naprawie i podpisaniu bezusterkowego „Protokołu odbioru”. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię faktury zakupu części i materiałów oraz 
szczegółowe zestawienie kart pracy, stanowiące  załącznik do faktury VAT wystawionej 
Zamawiającemu. 

5. Faktura VAT wystawiona Zamawiającemu, która nie będzie zawierać wszystkich 
wymaganych załączników (w tym kopi faktur za  zakupione części i materiały) będzie 
uznawana za nieprawidłową i nie będzie przyjęta przez Zamawiającego do zapłaty. 

6. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT  i posiada nadany numer NIP:   

___________________. 
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 
9. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
(np. zapłata odszkodowania), a także za  świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 
stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności. 
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11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 
rozdziałem 3a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 
2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

12. Faktury VAT za wykonany przedmiot Umowy będą zawierały szczegółową kalkulację 
kosztów i użytych materiałów, zgodnie ze wskaźnikami i stawkami określonymi w 
Załączniku Nr 1 do Umowy.   

13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy, a Wykonawca przyjmuje powyższe do wiadomości.  

 
Termin wykonania umowy  

§ 8 
 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony do dnia 31 grudnia 2020r. lub do 
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
 
 

Kary umowne  
§ 9 

 
1. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy, 
chyba że szkoda została spowodowana działaniem siły wyższej, wyłączną winą 
Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca lub odstąpienia od Umowy z tych przyczyn, w wysokości 5% całkowitej 
wartości zlecenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

2) w przypadku nieprzystąpienia do usuwania awarii nagłych w czasie określonym w § 5 ust. 
1 pkt 3) Umowy lub do naprawy w terminie uzgodnionym przez Strony Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 150 zł w przypadku podjęcia czynności objętych Umową z opóźnieniem do 
60 minut,  

b) w wysokości 250 zł za każde kolejne rozpoczęte 60 minut spóźnienia, co nie wyklucza 
prawa Zamawiającego do skorzystania z wykonania zastępczego. 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% brutto wynagrodzenia ustalonego dla 
danego zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej niż 50 
% wynagrodzenia należnego za dane zlecenie; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 
wady. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej na 
rachunek bankowy wskazany w tej nocie.  

5. W przypadku braku zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 
wynagrodzenia po wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.  
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Wykonanie prac przez inny podmiot 
§ 10 

 
W przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii nagłej (przez co Strony rozumieją awarię 
urządzeń lub instalacji w obiektach powodujących przestój technologiczny), w ciągu 3 (trzech) 
godzin od zgłoszenia, Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi zastępcze wykonanie tej 
pracy, bez konieczności żądania upoważniania przez sąd do wykonania czynności na koszt 
Wykonawcy. Zlecenie to nie podlega uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający obciąży 
kosztem zastępczego usunięcia awarii Wykonawcę. 

 
Ubezpieczenie 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający, że Wykonawca 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, obejmujący czynności powierzone 
Wykonawcy na mocy Umowy, o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 zł. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia ze wskazaną sumą 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy. 

 
 

Wypowiedzenie Umowy 
§ 12 

 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę za skutkiem natychmiastowym w przypadku 

istotnego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.  
2. Za istotne naruszenie warunków Umowy uważa się w szczególności nieusunięcie awarii 

nagłej w czasie przewidzianym w Umowie lub inne rażące zaniedbania w zakresie terminów 
realizacji przedmiotu Umowy oraz utratę prawa do dysponowania osobami, o którymi mowa 
w SWIZ (wymóg kwalifikacji). 

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny. 

 
Rozstrzyganie sporów 

§ 13 
 

Spory wynikłe na tle realizacji tej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.  

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 15 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na 
realizację umowy.  
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§ 16 
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym 
oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na 
sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.  

 
 

§ 17 
 
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:  
1) ze strony Zamawiającego:____________; 

2) ze strony Wykonawcy: _______________ 
 

§ 18 
Zmiany lub uzupełnienia 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności.  

 

 

 
§ 19 

Egzemplarze umowy 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
dla Wykonawcy.  
 
 
Załączniki:  

1. SIWZ wraz z załącznikami; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Wzór „Zlecenia naprawy”; 
4. Wzór „Wstępnego kosztorysu”; 
5. Wzór „Protokołu odbioru”. 

 
 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Umowy -Wzór Zlecenia naprawy 

 

Rudno, dnia: ……………......... 

Zlecenie Nr…………………………………... 

 

Na naprawę/przegląd/ wymianę /inne…………………………………………………………………………. 
 

Wykonawca         …………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

Zlecający………………………………………………………………………………………Kierownik MBPO 
imię i nazwisko 

Opis zleconej naprawy……………………………………………………….............................. 

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

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

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

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

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

………………………………………………… 

………………………………………….. 

Podpis czytelny Kierownika MBPO  

 

 Przyjął zlecenie :                                                                Zlecenie wystawił: 

 

…………………………      ……………………………………… 

Czytelny podpis - Wykonawca       Czytelny podpis 
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   Załącznik nr 4 do Umowy -Wzór „Wstępnego kosztorysu” 
 

 

Wstępny kosztorys naprawy z dnia:………….. 

( Par. 4 ust. 3 Umowy – w ciągu 3 dni roboczych ) 

Do zlecenia naprawy Nr:  …………………………………… 

z dnia: …………………………….. 

A -Robocizna:  ………………x  …..zł = ………………………………….. 

B - Części zamienne i materiały wymienione poniżej lub wg dołączonego załącznika:   

Nazwa 
materiały/części 

Cena netto 1 szt Narzut  w % Ilość  Suma netto z 
narzutem do 

ceny 
Wykonawcy 

     

     

     

     

     

     

     

Razem :  

 

C – przewidywalny termin naprawy do dnia………………………………… 

 

AKCEPTUJĘ:                                                                                       

 

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

ZUOK RRUDNO – podpis czytelny                                                          Wykonawca  - podpis czytelny 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



28 
 

                                                                        Załącznik nr 5 do Umowy -Wzór „Protokołu odbioru”. 
 

 

Protokół odbioru 

z dnia ………………….. 

Firma: ………………………………………………………………………………………….. 

Zlecenie naprawy Nr: ……………………………………… z dnia …………………………... 

 

1.Kwituję odbiór naprawy/ przeglądu ……………… Tak/ Nie 

2.Odbiór bez zastrzeżeń/bez uwag …………………. Tak/Nie 

3. Wymienić uwagi/zastrzeżenia 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.Wymienione w kosztorysie widoczne części zamienne użyte do naprawy.  

Wymienić: w/w części 

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

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

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

…………. ………………………….. 

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

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

5. Do naprawy użyto części po regeneracji - uzgodnione: 

Wymienić: w/w części 

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

……………………………………………………………………. 

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

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

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

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

……………………………………… 
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6.Wykonawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy na dokonane naprawy i na użyte części Okres 

gwarancji zgodnie z gwarancją producenta części. 

 

7. Kwituję odbiór starych- zdemontowanych części zamiennych (zgodne z kosztorysem ) 

jak niżej:  

Wymienić: w/w części 

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

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

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

…… 

8.Dołączono  kopie faktur VAT za zakupione materiały, części itp.   

 

9.Uwagi do protokołu: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis czytelny upoważnionego       Podpis czytelny upoważnionego    

Przedstawiciela Wykonawcy                                      Przedstawiciela Zamawiającego                                     

 

 

…………………………………..    ……………………………….. 

 

 

 

 

Wymienione w pkt. 7 zdemontowane części/ materiały  zamienne :  

 

……………………………………    ……………………… 

Przekazujący- Podpis czytelny  Wykonawcy         Kwitujący odbiór- Podpis czytelny  Kierownika MBPO 

 

 
 
 
 
 

 


