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UMOWA NR ZDM-…………./2021 

 
zawarta w dniu …………………….….. w Gliwicach pomiędzy stronami:  

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-

06-640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,  

w imieniu którego  działa: 

Anna Gilner – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 

a 

……………………………………………………………………………………..z siedzibą …………………. przy  

…………………….., wpisanym do rejestru KRS …………………., NIP ……………… zwaną w treści 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………… 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą  

Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego  

oraz punktów pomiaru ruchu 

     (zwane w dalszej części umowy: „Przedmiotem umowy” lub „Zamówieniem”) 

 

2. Zamówienie o którym mowa w ust 1 obejmuje w szczególności: 

2.1. zdemontowanie oraz zutylizowanie starych kamer ANPR oraz monitoringu 

drogowego;  

2.2. zamontowanie nowych kamer punktów pomiaru ruchu oraz monitoringu 

drogowego wraz z okablowaniem; 

2.3. dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji; 

2.4. uruchomienie i zintegrowanie z istniejącymi systemami. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonywania wszystkich niezbędnych prac zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

przez niego działalności.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w terminie  

do ……………………. 

2. Strony ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę 

podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

 

 



 

Zadanie pn.: Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiaru ruchu. 

 

Strona 2 z 12 
 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

1.1. będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 

umowy; 

1.2. nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na miejscu prowadzonych robót w trakcie realizacji zadania; 

1.3. będzie pełnił nadzór inwestorski; 

1.4. ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową,  

w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich 

przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby 

potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia  

w szczególności np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą  

a podmiotami trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów 

przekazania sprzętu; 

1.5. nie będzie ponosił odpowiedzialności za wypadki i zajścia mające związek  

z wykonywaniem przedmiotu umowy; 

1.6. dokona odbioru i przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy jeżeli 

będzie on bez zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie do 14 dni licząc od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru końcowego. 

 

2. Wykonawca: 

2.1. dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami; 

2.2. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

2.3. jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,  

to Wykonawca zobowiązany  jest przeprowadzić te badania, jeżeli  

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się , że zastosowane materiały, 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową , to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego; 

2.4. zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia; 

2.5. zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia 

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP; 

2.6. przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (jeżeli będzie 

wymagana); 

2.7. na żądanie Zamawiającego udokumentuje sposób utylizacji odpadów; 

2.8. będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane  

z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu 

umowy; 

2.9. ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za 

właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) oraz ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 888); 

2.10. przeprowadzi rozruch urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

2.11. prowadzić będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 
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2.12. uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące 

się na terenie budowy i poza nim wymieni na własny koszt  

w ramach niniejszego zadania; 

2.13. jeżeli zaistnieje konieczność w trakcje trwania robót, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzi i będzie utrzymywał tymczasową 

organizację ruchu. Po zakończeniu robót zdemontuje tymczasowe oznakowanie. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę  

lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności montażowych przedmiotowych 

urządzeń 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania  

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do żądania przekazania przez Wykonawcę: 

4.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

4.2. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

4.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy  

tj. bez danych objętych ochroną prywatności; 

4.4. innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, zawierających 

informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres 

jego obowiązków. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego  

w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony  

- w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 4. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 

czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 

jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy 

innej osoby na to samo stanowisko pracy. 

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu  

na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w ust. 3. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

określonej w § 9 umowy.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy  

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający  

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 

wynikający ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania 

wykazu wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie prac opisanych 

w OPZ, bez względu na wartość umowy, oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub 

usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług  

ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 

Wykazy, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy  

o podwykonawstwo na prace opisane w OPZ i pierwszej umowy na dostawy  

lub usługi. Aktualizacja wykazów przez Wykonawcę ma następować każdorazowo  

po zawarciu przez niego następnych  umowy o podwykonawstwo na prace opisane 

w OPZ i następnych umów na dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od daty  

ich zawarcia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace opisane w OPZ, bez względu 

na wartość umowy, a także projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są prace opisane w OPZ, bez względu na wartość umowy,  

i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 7-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace opisane w OPZ, i do projektu  

jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 

oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy  

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

opisane w OPZ, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

10.1. umowa nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia  

19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz innymi przepisami 

mającymi charakter bezwzględnie obowiązujący, 

10.2. umowa musi spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia  

w zakresie: 

a) gwarancji należytego wykonania umowy tj. odpowiedzialności Podwykonawcy 

za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie; 

b) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi; 
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c) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych; 

d) terminu płatności, o którym mowa w ust. 9; 

e) możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców; 

f) obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 

/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, o których 

mowa w § 3 ust. 3 umowy, i które polegają na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, 

analogicznych do uregulowań zawartych w niniejszej umowie. 

11. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 

Podwykonawcy zapisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy wynosi netto: ……………………………………………………………………………, 

powiększone o podatek VAT w wysokości ……………………………………………….…………….,  

co daje kwotę brutto w wysokości …………………………………………………………………..…………. 

2. Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy w banku …………………………………………………………………………………….   

w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury wystawionej na podstawie 

protokołu odbioru do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury  

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzień zapłaty 

uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  

nie wycenienia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust.1.  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym dokumentach 

księgowych np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym  

w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  

w umowie. 

5. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy ………………………………………………….. Dokumenty 

przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje  

się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej 

strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie 

niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa  

i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 

elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

6. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody 

podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku realizacji prac opisanych w OPZ przez Wykonawcę, płatności, o której 

mowa w ust. 6, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną  

na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………, 

zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek 

VAT Wykonawcy. 
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8. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym* 

9. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, 

bez zastrzeżeń, podpisany przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

11. Strony oświadczają, iż nabywcą towaru w rozumieniu przepisów o podatku  

od towarów i usług jest Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

12. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 

w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  

z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 

od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

13. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich 

należności wynikających z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające 

dodatkowo: 

13.1. informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  

a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia; 

13.2. oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu 

realizacji świadczeń wynikających z tych umów. 

14. Faktury należy wystawić na: 

Gliwice – miasto na prawach powiatu 

ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice, 

NIP: 6311006640. 

15. Dodatkowo na fakturze w polu „odbiorca" lub „adresat" lub dowolnym innym miejscu 

faktury należy umieścić nazwę i adres jednostki organizacyjnej - Zarząd Dróg 

Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice 

16. Zleceniodawca nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi  

z niniejszej umowy. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

2.1. 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 podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar 

umownych – w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne 

z tytułu wykonania części umowy; 

2.2. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

2.3. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym 

fakcie; 

2.4. gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
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na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 

30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2.5. gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania 

robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2.6. gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 

ust. 2-3 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 

kolejno wyznaczonego terminu; 

2.7. gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 

wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 

wyznaczonego terminu; 

2.8. gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 

którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione  

na umowę o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo 

dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym 

terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2.9. gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30 

dni od daty naliczenia kolejnej kary. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

3.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  

do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni  

od upływu wyznaczonego terminu; 

3.2. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni  

od upływu wyznaczonego terminu; 

3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2.2-2.9 i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 

wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Modernizacja 

oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiaru  

ruchu.  

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość 

dokonania zmian zawartej umowy w zakresie zmiany terminu umownego z powodu: 

2.1. wystąpienia siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu 

umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe  

lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 

należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają  

w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 

b) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, pandemie, 

epidemie, itd.; 
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c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne. 

2.2. wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych  

od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze, niezależne  

od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, 

niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na 

budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych 

przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2.3. wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź 

atmosferycznych. Przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający  

ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających 

wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady 

trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody  

z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres 

zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót 

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 

2.4. przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych 

przez Strony, 

2.5. zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości prac na czas 

trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót 

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, 

których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia; 

2.6. w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie 

wskazane w §5 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu z tym,  

że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia 

niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

 

§ 8 

Gwarancje 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, 

jest dobrej jakości oraz udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres … lat licząc 

od dnia odbioru prac. Ogólne warunki gwarancji przewidują: 

1.1. ujawnione w okresie gwarancji wady elementów przedmiotu umowy będą 

bezpłatnie usuwane na koszt Wykonawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni 

licząc od dnia zgłoszenia usterki lub terminie wynikającym z warunków gwarancji 

ujętych w załączniku nr 2 do umowy; 

1.2. wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie, 

lub e-mailem pod numer telefonu i adres podane przez Wykonawcę; 

1.3. okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej; 

przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej 

reklamacji; 

1.4. Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany 

elementu na wolny od wad w przypadku, gdy trzykrotna naprawa wady tego 

elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy. 

2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej 

w ust.1 gwarancji, licząc od dnia ostatecznego, końcowego, odbioru przedmiotu 

umowy. 



 

Zadanie pn.: Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiaru ruchu. 

 

Strona 9 z 12 
 

3. Do gwarancji określonej w ust.1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed 

upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin  

na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

5. W trakcie trwania okresu gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do zwoływania okresowych przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca zostanie 

poinformowany o przewidywanym terminie przeglądu pisemnie najwcześniej  

na 14 dni przed jego przeprowadzeniem. 

 

§ 9 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

1.2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1; 

1.3. w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób 

na umowę o pracę o których mowa w § 3 ust. 3, w wysokości 1 000,00 zł  

za każde stwierdzone naruszenie,  

1.4. w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naprawy, o którym 

mowa w § 8 ust. 1). 

1.5. w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie  

w wyznaczonym terminie dowodów o których mowa w § 3 ust. 4 w wysokości 

500,00 zł, za każdy dzień niewypełnienia zobowiązania w odniesieniu do każdej 

ze wskazanych osób  

1.6. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 

której brak zapłaty dotyczy. 

1.7. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 

której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Niego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 5 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony są uprawnione  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionych szkód lub w sytuacjach  

nie przewidzianych w ust. 1.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych  

z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 1 pkt 1.1–1.7  

nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 5 ust.1. 

 

§ 10 

Nadzór nad realizacją umowy 

1.  Osobą nadzorującą realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………………… 

2.  Osobą nadzorującą realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………………… 
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3.  Zmianę którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 można dokonać po akceptacji 

Zamawiającego. 

§ 11 

Powierzenie danych osobowych 

1. Zamawiający (zwany dalej również Administratorem) powierza do przetwarzania 

Zamawiającemu (zwany dalej również Podmiotem przetwarzającym) w trybie art.28 

ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe uczestników 

ruchu drogowego oraz osób przebywających w obrębie budynków Zarządu Dróg 

Miejskich wewnątrz oraz na zewnątrz w najbliższym otoczeniu określonym przez 

zasięg systemu monitoringu: 

1.1. wizerunek osób, 

1.2. tablice rejestracyjne, 

1.3. zidentyfikowana lokalizacja miejsca 

1.4. treść rozmów w sali konferencyjnej (w tym możliwe wszelkie dane osobowe). 

 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do nadania upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  

w celu realizacji niniejszej umowy.   

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez 

osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 

niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie chyba, że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 

32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych  

bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi nie później niż w ciągu 24 godzin. 

10. Administrator lub osoba upoważniona przez Administratora ma prawo kontroli,  

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

11. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 5 dniowym jego uprzedzeniem. 



 

Zadanie pn.: Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiaru ruchu. 

 

Strona 11 z 12 
 

12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 5 

dni. 

13. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

14. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową  

do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu jedynie w celu 

wykonania umowy i po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.  

15. Przekazanie powierzonych danych osobowych objętych niniejsza umową do państwa 

trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba,  

że obowiązek taki nakłada na podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje 

Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

16. Inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w §15 ust. 1 i ust. 2 Umowy winny 

spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na podmiot 

przetwarzający w niniejszej Umowie.  

17. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora  

za nie wywiązanie się ze spoczywających na innych podmiotach przetwarzających 

obowiązków ochrony danych. 

18. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

19. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 

lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez podmiot przetwarzający danych 

osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do podmiotu 

przetwarzającego, a także o planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w podmiocie przetwarzającym 

tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.  

20. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 

od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych 

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej. 

21. Podmiot przetwarzający oświadcza, że informacje określone w §17 pkt 1 nie będą 

wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 

dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 

umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także  

po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania swoich pracowników, 

współpracowników, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty,  

które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy o tym, że administratorem danych 

osobowych przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę  

i ww. osoby/podmioty jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, w tym z Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, a także z obowiązującymi w Zarządzie Dróg 

Miejskich w Gliwicach dokumentami, tj. Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją 

zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych 

osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych 

osobowych określonych w tych dokumentach. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach 

określonych w ustawie. o ochronie danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1). Administratorem danych 

osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Celem 

przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje 

prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 10 zapoznały się i dysponują 

informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę  

na potrzeby realizacji niniejszej umowy.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  

po jednym dla każdej ze Stron 

7.1. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

b) Załącznik nr 2 – Dokument gwarancyjny 

 

 

Wykonawca:                                                Zamawiający: 

      

 

 

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

 

 


