
MZUK-EPZ.50.32.2020                                                                               
ZAŁĄCZNIK NR 2          

                                                                
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  . . 2020 r. . pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 
Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice reprezentowany przez: 
Tadeusza Mazur – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści: 
 
I. Przedmiot umowy 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi nauki pływania dla uczniów klas III - VI 

gliwickich szkół podstawowych objętych programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice 
oraz usługi nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez Zamawiającego,  
a także usługi nauki pływania innych dzieci z gliwickich szkół i przedszkoli, obejmujących: 
1) naukę pływania na krytej pływalni Mewa, 

i/lub 
1) naukę pływania na krytej pływalni Delfin  

i/lub 
1) naukę pływania na krytej pływalni Olimpijczyk, 
2) i/lub 
1) naukę pływania dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną grupa inwalidzką na terenie krytej 

pływalni Mewa lub Delfin, 
     zwane w dalszej części umowy Usługą. 
2. Wykonawca wykonywać będzie Usługi w sposób zapewniający ich prawidłowe wykonanie, przy 

użyciu sił i środków, jakie według Zamawiającego są stosowne, właściwe, konieczne i wymagane 
obowiązującymi przepisami. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z zakresu umownego części usług określonych  
w niniejszej umowie i ich zmniejszenia bez żadnych skutków prawno-finansowych. Rezygnacja  
z wykonania lub ograniczenia zakresu niektórych usług odbywać się będzie każdorazowo z 7 - 
dniowym wyprzedzeniem.  

4. Niniejsza umowa została zawarta na okres od … 2020 r. do … 2021 r., a jej realizacja odbywać 
się będzie według harmonogramu zajęć przekazanego przez Zamawiającego najpóźniej 11 
września 2020 r., w ilości ok. 5 000 godzin zajęć przypadających na wszystkich instruktorów nauki 
pływania łącznie (godzina zajęć nie będzie krótsza niż 45 min.). 

5. W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-COV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo 
uczestników usługi, strony dopuszczają możliwość rozpoczęcia realizacji usługi w późniejszym 
terminie niż wskazany w ust. 4, a także w przypadku zaistnienia takiej konieczności - możliwość 
zawieszenia trwającej usługi w każdym czasie,  o co Wykonawca nie będzie miał żadnych 
roszczeń.   

 
II. Obowiązki Stron 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i umiejętności oraz  

doświadczenie i zasoby kadrowe do wykonania przedmiotu umowy. 
 

Dla części I, II, III 
2. Zajęcia prowadzone będą pod nadzorem i kierunkiem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zgodne z ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 
1133) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2018 
r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (t.j. Dz.U. 2018 poz. 227). 
 

Dla części IV 
2. Zajęcia prowadzone będą pod nadzorem i kierunkiem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 



sierpnia 2018 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. 2018 poz. 227). Nauczyciel nauki pływania winien być 
fizjoterapeutą/ studentem fizjoterapii/ pedagogiem specjalnym lub instruktorem nauki pływania 
posiadającym co najmniej Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego Koncepcji Haliwick’a 
uznawany przez polskie Towarzystwo Fizjoterapii. 

 
3. Każda zmiana osoby realizującej naukę pływania w trakcie trwania umowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego, a doświadczenie i umiejętności nowego instruktora nauki pływania nie mogą 
odbiegać od warunków podanych w SIWZ. 
 

Dla części I, II, III 
4. Liczebność grup nauki pływania będzie wynosić nie więcej niż 15 uczestników na jednego 

instruktora pływania. 
 

Dla części IV 
4. W przypadku grupy dzieci niepełnosprawnych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką liczbę 

instruktorów, aby każde dziecko posiadało własnego instruktora nauki pływania w trakcie trwania 
zajęć. Liczebność grup nauki pływania będzie wynosić nie więcej niż 5 uczestników równocześnie. 

 
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z należytą starannością zgodnie z przepisami 

prawa właściwymi w stosunku do przedmiotu umowy oraz z warunkami określonymi w niniejszej 
umowie i z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów. 

6. Prowadzący zajęcia nauki pływania zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać zapisów 
Regulaminu Nauki Pływania i Regulaminu krytej pływalni …………. 

7. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego stosowania się do 
wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego w kwestiach organizacyjnych.  

8. Zajęcia nauki pływania będą odbywać się od poniedziałku do piątku za wyjątkiem ferii szkolnych 
oraz świąt wypadających w tych okresach. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zajęciach nauki pływania dzieci 
(zmian w ilości uczniów, grup a także ilości, jak i godzin zajęć nauki pływania), spowodowanych 
zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danej pływalni. 

10. W przypadku konieczności dokonania zmian w harmonogramie ilości uczniów, grup a także ilości 
jak i godzin zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną (faxem, e-mailem) zmianę z 3-
dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia zmian. Powyższa 
informacja zostanie przesłana na adres e-mail: ………… lub faksem na nr ……………………. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na poddawanie badaniu stanu trzeźwości i/lub działania podobnie 
działających środków, pracowników wykonujących Usługę, przez upoważnionych pracowników 
Zamawiającego. Każdorazowo w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się w stanie po 
użyciu alkoholu / nietrzeźwości lub pod działaniem innych środków odurzających Zamawiający, po 
uzyskaniu zgody tego pracownika, przeprowadzi badanie stanu trzeźwości za pomocą alkomatu 
lub innymi metodami. W przypadku niewyrażenia zgody przez pracownika Zamawiający odsunie / 
nie dopuści pracownika od / do świadczenia usług będących przedmiotem umowy oraz wezwie 
Policję celem przeprowadzenia badania stanu trzeźwości lub spożycia innych środków.  

12. Zamawiający ma prawo wnieść do Wykonawcy zastrzeżenia co do sposobu i metod stosowanych 
przez osobę realizującą Usługę, czego skutkiem może być wyłączenie tej osoby z wykonywania 
Usługi w trakcie obowiązywania umowy. 

13. Wykonawca oświadcza iż posiada ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym od 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, a przed zawarciem umowy przedłoży je 
Zamawiającemu, jak również upoważnia Zamawiającego do korzystania z jego polisy nr 
......................wystawionej w dniu ...... przez ............w celu realizacji jego uprawnień wynikających 
z nin. umowy i zobowiązuje się utrzymać to ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy. Odmowa wypłaty odszkodowania w części lub w całości przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zobowiązań określonych nin. umową. 

14. Zamawiający wymaga ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 
obowiązywania umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedłożenia kopii nowej polisy, o której mowa w ust. 12, wraz z dowodem jej opłacenia. 

15. W ramach świadczonej Usługi zabrania się Wykonawcy świadczenia w obiektach Zamawiającego 
innych usług na rzecz osób trzecich w godzinach wykonywanych Usług bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o prace jak i innej umowy 
cywilnoprawnej nazwanej lub nienazwanej. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający 
może naliczyć karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 



17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia w trakcie trwania zajęć nauki pływania 
wydzielonej części basenu pływackiego osobom trzecim, w liczbie nie większej niż 15 osób. 

 
 
III. Przedstawiciele Stron 

§ 3. 
Strony ustanawiają swoich przedstawicieli: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

 z krytej pływalni Delfin p. Jędrzej Kosz – Kierownik Krytej Pływalni Delfin 32 335 61 74 lub 
osoba upoważniona, delfin@mzuk.pl. 

 z krytej pływalni Mewa p. Ryszard Kroworz – Kierownik Krytej Pływalni Mewa 32 305 06 46 
lub osoba upoważniona, mewa@mzuk.pl  

 z krytej pływalni Olimpijczyk p. Grzegorz Galas – Kierownik Krytej Pływalni Olimpijczyk 32 445 
05 75 lub osoba upoważniona, olimpijczyk@mzuk.pl 

2) Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .   
 
IV. Wynagrodzenie 

§ 4. 
1. Za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone 

w oparciu o stawkę godzinową: 
 
Dla części I, II, III 
1) ........ zł brutto ( słownie złotych: ..................) za 1 roboczogodzinę nauki pływania na krytej 

pływalni Mewa, przy założeniu, że w całym okresie obowiązywania umowy wartość 
wynagrodzenia nie przekroczy kwoty …….. zł brutto (słownie złotych: ……………); 

2) ........ zł brutto ( słownie złotych: ..................) za 1 roboczogodzinę nauki pływania na krytej 
pływalni Delfin przy założeniu, że w całym okresie obowiązywania umowy wartość 
wynagrodzenia nie przekroczy kwoty ……………… zł brutto (słownie złotych: ………); 

3) ........ zł brutto ( słownie złotych: ..................) za 1 roboczogodzinę nauki pływania na krytej 
pływalni Olimpijczyk, przy założeniu, że w całym okresie obowiązywania umowy wartość 
wynagrodzenia nie przekroczy kwoty ……………… zł brutto (słownie złotych: ………); 
 

Dla części IV 
4) …….  zł brutto (słownie złotych: ………..) za naukę pływania dziecka niepełnosprawnego, przy 

założeniu, że w całym okresie obowiązywania umowy wartość umowy nie przekroczy kwoty 
……… zł brutto (słownie złotych: ……). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Ustalone wyżej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy.  
4. Wynagrodzenie wypłacane będzie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego jako iloczyn stawki godzinowej wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu oraz 
liczby godzin faktycznie wykonanych usług, na podstawie faktury wystawionej do 5-go dnia 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

5. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP 6311006640. 
6. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 

21, 44 – 100 Gliwice NIP 6311006640 gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice.  

7. Płatność faktur będzie dokonywana po sprawdzeniu przez Zamawiającego dokumentów 
rozliczeniowych, przelewem w formie metody podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług. Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na 
fakturze na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………… nr 
rach…………………………………………… w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaś wartość podatku VAT zobowiązania 
wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że nr rachunku bankowego określony w ust. 7 niniejszego paragrafu jest 
rachunkiem firmowym z wydzielonym rachunkiem VAT/jest rachunkiem prywatnym* niepotrzebne 
skreślić. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  

W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych Zamawiający ma prawo do 
odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków.  

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 
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się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 
12. W przypadku wprowadzenia stawki podatku od towarów i usług na usługi sportowe, cena brutto za 

jedna roboczogodzinę wskazana w umowie nie ulegnie zmianie, w takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy  
ani na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw. 

 
V.  Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

§ 5. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części wykonywania usługi, 
lub oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 
2 dni od upływu wyznaczonego terminu;  

2) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy, i przerwa trwa dłużej niż 2 dni,  
po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania usług, w terminie 1 dnia od upływu 
wyznaczonego terminu; 

3) gdy Wykonawca wykonuje usługi nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami, 
w terminie 5 dni od zaistnienia powyższych okoliczności; 

4) gdy Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania zajęć nauki pływania; 
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku 
zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 
obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty należności 
– w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

3. W przypadkach innych niż określone w ust 1 i 2  niniejszego paragrafu Strony mogą skorzystać w 
terminie 15 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i 
wskazaniem terminu odstąpienia. 

 
§ 6. 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie 
natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny 

z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa, 
2) narażenia Zamawiającego na szkody lub wystąpienia szkody, z winy Wykonawcy. 
3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy. 
4) wygaśnięcia ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, lub 

częściowego wykorzystania sumy ubezpieczenia w zakresie zagrażającym niemożnością 
zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego. 

5) drugi stwierdzony przypadek niepełnej obsady instruktorskiej 
2. W przypadku braku środków finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania 

umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, bez skutków prawnych w zakresie zapłaty 
odszkodowania i/lub kar umownych 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia 
jej rozwiązania. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 
zd. ostatnie; 

2) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 zd. ostatnie; 
 

dla części I, II, III 
3) za każdy zaistniały przypadek braku pełnej wymaganej obsady instruktorskiej na danej 

zmianie, spóźnienia do pracy, przedwczesnego opuszczenia stanowiska pracy, czy 
niezdolności instruktora do pracy w wysokości 100,00 zł ( słownie złotych: sto 00/100) za 
każde uchybienie; 



dla części IV 
3) za każdy zaistniały przypadek braku pełnej wymaganej obsady instruktorskiej na danej 

zmianie, spóźnienia do pracy, przedwczesnego opuszczenia stanowiska pracy, czy 
niezdolności instruktora do pracy w wysokości 500,00 zł ( słownie złotych: pięćset 00/100) za 
każde uchybienie; 

4) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku aktualnych zaświadczeń i 
uprawnień, osoby wykonującej czynności w ramach niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł 
( słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 

2. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają 
sumowaniu.  

3. Łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 70% całkowitej 
wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1.   

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy określone kary nie pokrywają ich 
szkód.  

5. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jednakże odmowa 
wypłaty odszkodowania w części lub w całości przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwalnia 
Wykonawcy od zapłaty zobowiązań określonych niniejszą umową.  

6. Zamawiający może potrącić kary umowne z faktur Wykonawcy na podstawie noty obciążającej.  
7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej pozostaje niezależny tak od wysokości 

poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  

 
VI. Postanowienia końcowe 

§8 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą 

Prawo zamówień publicznych.  
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku  

do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/ Wykonawcę na 
podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy; 

2) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 
3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi lub rezygnacji z wykonania części 

usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy; 
4) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości 
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć 
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

5) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług; 
6) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

7) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych 
zmian na koszty wykonywania zamówienia.;  

8) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji 
umowy.  

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna. 
 

§9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2006 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) – RODO, która została zawarta w ogłoszeniu  
o postępowaniu. – dotyczy osób fizycznych. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
4. Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Integralną część umowy stanowią: 

1) wykaz osób uczestniczących w realizacji umowy. 
2) oferta Wykonawcy 

 
 
 

ZAMAWIAJACY:      WYKONAWCA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO 



 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 

Gliwice. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się kontaktować: 

1) listowanie na adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Inspektor Ochrony Danych,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice; 

2) przez e-mail: iod@mzuk.pl   

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 

w następujących celach: 

1) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy; 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi; 

4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie; 

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.  

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

1) czasu obowiązywania umowy; 

2) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony 

czas; 

3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

mailto:iod@mzuk.pl


5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 

bezpośredniego; 

6) przenoszenia swoich danych osobowych; 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia  

o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres mailowy. 

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji.  

 


