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                         Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 

sprawie zamówienia 

 
Umowa  nr     ----------------------------  

Nr sprawy     ----------------------------- 

 
W dniu ……………… r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres: ul. 1 

Maja 218, 41-710 Ruda Śląska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000017326, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 641-000-55-14, REGON: 

273545647; z kapitałem zakładowym: 8 084 000,00 zł. 

reprezentowanym przez: 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

zwanym dalej Zamawiającym, a: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot 

umowy będący zamówieniem publicznym:  

 
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych obejmująca zadanie(a) nr ….. – dostawa 

materiałów ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ………………… r., przeprowadzonego w trybie 

podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
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2. Asortyment i ilość dostaw o jakich mowa w ust. 1 będzie zgodna z formularzem 

specyfikacji cenowej stanowiącym załącznik nr … do Specyfikacji Warunków Zamówienia       

oraz ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości danego wyrobu w obrębie      

asortymentów wymienionych w załączniku nr …. do Specyfikacji Warunków      

Zamówienia.  

§ 2. 

1. Termin obowiązywania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2022r. 

2. Umowa wygasa w przypadku upływu terminu określonego w ust.1 lub w przypadku 

zapłacenia Wykonawcy kwoty brutto, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy z powodu zakończenia terminu jej trwania, a nie 

wykorzystania pełnej kwoty umownej, Wykonawca nie ma prawa dochodzić różnicy 

kwoty wykorzystanej w stosunku do kwoty o jakiej mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie zamawiał sukcesywnie poprzez 

Rejony Eksploatacji Budynków potrzebne ilości poszczególnych materiałów. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia 

otrzymania danego Zamówienia.  

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie jednostkowych 

zapotrzebowań zgłaszanych telefonicznie, fax lub e-mailem przez Zamawiającego,  

w terminie ……. godz. od chwili otrzymania zamówienia.  

3. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie do siedziby Rejonów Eksploatacji 

Budynków wg zestawienia adresowego – załącznik nr 3 do umowy w oparciu o złożone 

zamówienia. 

4. Zamówienia będą składane telefonicznie oraz drogą elektroniczną (e-mailem) lub faxem 

na adres: 

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

tel. ………………………………………………..  

e-mail: ………………………………………………. 

osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: ……………………………… tel. ………………………. 
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§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem, na własny koszt i ryzyko. 

2. Oferowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z późniejszymi 

zmianami/  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu dostarczanych materiałów do obrotu i zastosowania                                                

w budownictwie tj.  

a) certyfikat zgodności z normą PN-EN lub Aprobatę Techniczną 

b) deklaracje zgodności producenta z PN, PN-EN lub Aprobatę Techniczną 

c) deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta lub upoważnionego 

przedstawiciela 

d) atest higieniczny 

e) klasyfikacje ogniowe 

4. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany przez 

producenta nie krótszy niż 1 rok liczony od daty dostawy. 

5. Wydanie towaru nastąpi u Zamawiającego. Rozładunek towaru ze środka transportu do 

magazynu nastąpi przez pracowników Wykonawcy. 

6. Zamawiający potwierdzi ilość dostarczonego towaru na dowodzie dostawy 

wystawionym przez Wykonawcę 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania dostawy, jeśli nie jest zgodna pod 

względem ilości zamówionych materiałów oraz ich jakości. Reklamacja dotycząca ilości 

materiałów winna zostać zgłoszona nie później niż w terminie 3 dni roboczych liczonych 

od dnia dostawy, zaś dotycząca jakości materiałów w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wykrycia wady. 

8. Zamawiający sporządzi protokół w razie braków ilościowych oraz złej jakości 

dostarczonych materiałów,  który stanowić będzie załącznik do zgłoszenia 

reklamacyjnego. 

9. Zamawiającemu przysługuje zwrot materiałów wadliwych na koszt Wykonawcy. 
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10. Wykonawca winien dostarczyć materiały na wolne od wad w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia reklamacji. 

§ 5. 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

za dostarczony do siedziby Rejonów Eksploatacji Budynków (magazynu) przedmiot 

umowy wg cen wynikających ze złożonej oferty. 

2. Łączna wartość zamówienia jest zgodna z ceną oferty Wykonawcy i wynosi: 

........................................... złotych brutto 

       słownie brutto: ............................................................................................................. 

3. Szczegółowy zakres finansowy przedstawia – formularz cenowy, który stanowi 

integralną część umowy. 

4. Ceny jednostkowe materiałów będą zgodne z cenami określonymi przez Wykonawcę  

w formularzu cenowym.  

4.   Wartość umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w § …….niniejszej 

umowy.  

§ 6. 

1.  Wartości poszczególnych dostaw będą wyliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych 

przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie i ilości zamówionych materiałów.  

2. Faktury za świadczone usługi będą wystawiane oddzielnie dla każdego Rejonu 

Eksploatacji Budynków.  

3. Po każdej dostawie Wykonawca wystawi fakturę obejmującą wartość danej dostawy. Do 

faktury musi być załączony dowód dostawy potwierdzony przez pracownika Rejonu 

Eksploatacji Budynków oraz wyliczenie należnej kwoty. Wyliczenie to może także 

wystąpić na fakturze. 

4. Płatność za poszczególne dostawy dokonana będzie w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto bankowe Wykonawcy. 

Termin płatności faktury za wykonaną dostawę ulega przedłużeniu, jeśli w trakcie biegu 

terminu na dokonanie płatności zostanie stwierdzona wada jakiegokolwiek spośród 

dostarczonych materiałów, a materiał, którego dotyczy reklamacja nie zostanie 

wymieniony na wolny od wad  w trakcie biegu terminu na dokonanie płatności. W takim 

przypadku płatność faktury nastąpi w terminie 7 dni od daty wymiany materiału na wolny 

od wad z ewentualnym potraceniem kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt c     
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§ 7. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonania całego zakresu dostaw siłami własnymi lub siłami własnymi i siłami 

następujących podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej: 

a) dostawy wykonane: 

- siłami własnymi ......................................................................................... 

- siłami podwykonawców ............................................................................ 

2. Uzyskania zgody Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z 

postanowieniami art. 647 -  Kodeksu cywilnego 

3. Zawarcia umowy przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za 

wykonanie dostaw w ramach niniejszej umowy.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za zwłokę w dostawie - karę umowną w wysokości 2% wartości umownej brutto wyrobów 

nie dostarczonych w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b)  za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 5% kwoty maksymalnej wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 4 ust.1 umowy. 

c)  za nieterminową dostawę materiałów objętych reklamacją w wysokości 1 % brutto 

materiałów objętych  reklamacją za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym dzień, w którym  

upłynął 24 godzinny termin, o jakim mowa w § 5 ust. 9.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 9. 

Zapłata za sprzedane materiały nastąpi w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury. 

1.   Bank i konto Zamawiającego: 

      NIP: 641-00-05-514 

      Konto: 

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

2.   Bank i konto Wykonawcy: 

      NIP: ............................................     

      Konto: 

................................................................................................................................................... 
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§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

a) nierozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy lub kiedy Wykonawca 

nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował 

go niewłaściwie i niezgodnie z umową a wezwania Zamawiającego do należytego 

wykonania tych czynności będą nieskuteczne. Nieskuteczność wezwań Zamawiającego 

oznaczać będzie nie usunięcie stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w realizacji 

umowy w terminie 14 dni od powiadomienia. 

b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie 

likwidacji, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) w wyniku zmiany zarządcy obiektów stanowiących zasób komunalny Gminy Miasta 

Ruda Śląska przynależnych do Rejonów Eksploatacji Budynków,    

d) 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 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

e) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

f) Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za zwłokę w dostawie - karę umowną w wysokości 2% wartości umownej brutto wyrobów 

nie dostarczonych w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b)  za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 5% kwoty maksymalnej wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 4 ust.10 umowy. 
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c)  za nieterminową dostawę materiałów objętych reklamacją w wysokości 1 % brutto 

materiałów objętych  reklamacją za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym dzień, w którym  

upłynął 24 godzinny termin, o jakim mowa w § 5 ust. 9.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 12. 

1. Inicjatorem zmiany umowy może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. 

Warunkiem dokonania n/w zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany 

(przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia. 

2. Dopuszcza się zmiany w ilościach poszczególnych materiałów określonych w 

formularzach cenowych w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczby awarii w 

zasobach zarządzanych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych 

ilościach.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dostaw wg asortymentu 

podanego w ofercie w trakcie realizacji umowy - według własnych potrzeb do limitu 

posiadanych środków finansowych.  

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określona w oparciu o ceny jednostkowe 

produktów przedstawione przez Wykonawcę w formularzach cenowych może ulec 

zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie 

należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę 

podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego.  

6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według 

wskaźnika cen produkcji montażowo-budowlanej opublikowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS.  

7. Za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy cena jednostkowa może 

być waloryzowana w okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do 

wysokości wskaźnika wzrostu cen produkcji montażowo – budowlanej opublikowanego 

przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej www.stat.gov.pl.  
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8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku :  

        1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 

przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania 

terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a 

także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub 

osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie 

przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,  

        2) zmian wynikających z przepisów prawa,  

3) zmian wynikających z konieczności uwzględnienia dostaw lub usług dodatkowych, których 

wcześniej nie można było przewidzieć, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub 

zmianą terminu realizacji usługi,  

        4) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub 

zmianą terminu realizacji umowy,  

5) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;  

6) Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID 19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

§ 13. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 
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fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 

w związku z realizacją umowy; 

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1781). 

8. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO; 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby 

zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów 

o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

 
§ 14. 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych 
przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w 
Urzędzie Miasta Ruda Śląska: 
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych 
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z 
siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6; 
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 
którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl, 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych 
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań 
własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności 
w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie 
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powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Ruda Śląska uprawnień, bądź 
spełnienia przez Miasto Ruda Śląska obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza 
umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której 
Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem 
umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Wykonawca lub osoba 
wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i 
zakresie; 
4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z 
wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; 
5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po 
spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, 
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej; 
6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH – 
Na  zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 
osoba ma prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę. 
7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych 
konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze 
ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy 
lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 
8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana 
przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę swoich 
danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z 
umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania będzie 
Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek 
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ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie 
możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a 
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa 
realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia 
umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych lub danych wskazanych osób, nie będzie 
możliwe zawarcie takiej umowy. 
10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator 
informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 15. 

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy. 

 
§ 16. 

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej ze stron. 

§ 18. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 -  Formularz cenowy zgodnie z ofertą Wykonawcy 

Załącznik nr 3 -  Wykaz Rejonów Eksploatacji Budynków. 

 

W Y K O N A W C A :       Z A M A W I A J Ą C Y: 

 


