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Numer sprawy: 17/DWiOŚ/2022 
Załącznik Nr 3 do SWZ 

                        Projekt umowy 
 

Umowa nr …../DWiOŚ/2022 
 
zawarta w dniu ……………………2022 roku w Opocznie  pomiędzy:  
ZAMAWIAJĄCYM:  
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru sądowego 
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał 
zakładowy w wysokości: 47.318.500,00 zł, REGON 590028079, NIP 768-000-38-62 
reprezentowaną przez: Krzysztofa Owczarskiego- Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części 
umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 
WYKONAWCĄ  
firmą: 
.................................................................................................................  
z siedzibą ................................................................................................................. 
NIP: ....................................,  którą reprezentują:.........................................................., 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

 
§ 1 

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy KC oraz § 9 Zarządzenia nr 
26/2021 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie: Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień 
publicznych w Spółce na dostawę p.n.: „Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych 
z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na 
Oczyszczalni Ścieków w Opocznie” nr sprawy 17/DWiOŚ/2022, Strony zawierają umowę 
o następującej treści: 

 
§ 2 

Przedmiot umowy  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 
„Rozbudowe linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej 
wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie”.  
2. Na przedmiot zamówienia składają się dostawy, usługi, montaż i roboty instalacyjne obejmujące: 

1) Wykonanie projektu technologicznego - wykonawczego (zawierającego wszystkie niezbędne 
branże) montowanych urządzeń i instalacji, 

2) Dostawę i montaż wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym urządzeń linii 
odwadniania osadów w tym wirówki dekantacyjnej 

3) Dostosowanie istniejących pomieszczeń, infrastruktury i instalacji do potrzeb nowych 
urządzeń, w tym wirówki dekantacyjnej w niezbędnym do tego zakresie, 



                                                                                                                                                                                                                                    
 

Projekt pn.: „Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej  
wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 | S t r o n a  
 

4) Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami, zasilającej szafę główną 
wirówki od punktu wskazanego przez Zamawiającego, 

5) Wykonanie instalacji AKPiA, 
6) Dostawę i montaż nowych  silosów (szt. 2) do higienizacji osadów wraz z niezbędnym 

osprzętem, 
7) Podłączenie wirówki dekantacyjnej do posiadanego przez Zamawiającego systemu 

SCADA, 
8) Rozruch instalacji odwadniania i higienizacji osadów wraz z osiągnięciem zakładanych 

parametrów procesowych, 
9) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi zamontowanych 

urządzeń i instalacji, 
10) Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji techniczno- 

ruchowej, instrukcji obsługi (w języku polskim),  oraz deklaracji zgodności, certyfikatów, 
atestów itp., 

11) Usługę serwisu zamontowanych urządzeń i  instalacji odwadniania oraz higienizacji 
osadów w niezbędnym zakresie w okresie obowiązywania gwarancji (bezpłatny serwis 
gwarancyjny). 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy określa:  
1) Załącznik nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem graficznym) do  

Specyfikacja Zamówienia (SZ)  nr sprawy 17/DWiOŚ/2022, 
2) formularz ofertowy Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

Treść Specyfikacji Zamówienia (SZ)  nr sprawy 17/DWiOŚ/2022 wraz z załącznikami 
stanowi integralną część umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SZ nr sprawy 
17/DWiOŚ/2022, zapoznał się z warunkami prowadzenia prac montażowych i instalacyjnych oraz 
obiektami Oczyszczalni Ścieków w Opocznie i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 
umowy i warunków realizacji umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i środki do realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej 
staranności, zgodnie z SZ, formularzem ofertowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
normami, wiedzą techniczną, treścią umowy oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z nowych materiałów i urządzeń zapewnionych 
przez Wykonawcę we własnym zakresie i na jego koszt. 

 
§ 3 

Terminy wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  
2. Termin wykonania przedmiotu umowy jest rozumiany jako termin podpisania bezusterkowego  

protokołu odbioru końcowego. 
3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest wcześniejszy trzydniowy rozruch 

technologiczny, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń 
i instalacji oraz uzyskanie pożądanego efektu technologicznego, w szczególności zakładanego 
stopnia odwodnienia osadu  potwierdzonego przez laboratorium Zamawiającego. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Strony ustalają    
wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: 
netto: ……………………………. zł  
plus  należny podatek  VAT stawka = ………………..…..% ,  
co stanowi kwotę brutto:   ………………………. zł . 
(słownie brutto: 
………………………………………………………….……………………………………………
..……) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich  dostaw, prac 
montażowych i instalacyjnych i czynności przewidzianych w SZ oraz niniejszej umowie.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy  60%  kwoty określonej w § 4 ust. 1 w oparciu o fakturę VAT, 

przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury na 
kwotę wynoszącą 60% wartości kwoty określonej w § 4 ust. 1 jest dostarczenie przez Wykonawcę 
urządzeń stanowiących przedmiot umowy  i podpisanie przez Strony protokołu odbioru 
(częściowego) urządzeń.  

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy pozostałe 40% kwoty określonej w § 4 ust. 1 w oparciu 
o fakturę VAT, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem 
wystawienia faktury na kwotę wynoszącą 40% wartości kwoty określonej w § 4 ust. 1 jest 
Wykonanie przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy i podpisanie przez Strony 
bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  Płatnik: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, z siedzibą ul. 
Krótka 1, 26-300 Opoczno, NIP: 768-000-38-62, REGON: 590028079. 

         § 6 
Przedstawiciele Stron 

1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego będzie: …………………………... 
2. Osobą  do  kontaktu  z ramienia  Wykonawcy  będzie:  …………………………... 

 
§ 7 

Obowiązki Stron 
1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji prac montażowych i instalacyjnych, a także 
do wskazania miejsc poboru wody i energii energetycznej oraz umożliwienia podłączenia 
mediów przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prac, 
3) dokonania  odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w przekazaniu obiektu do 

eksploatacji i rozruch u technologicznego, 



                                                                                                                                                                                                                                    
 

Projekt pn.: „Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej  
wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 | S t r o n a  
 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

z uwzględnieniem § 5 umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia własnym transportem oraz zabezpieczenia materiałów i urządzeń niezbędnych 
do realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, 

2) przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
3) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o:  

a) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku wykonywania przedmiotu umowy, 
które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z SZ oraz wiedzą techniczną realizację 
przedmiotu umowy, 

4) protokolarnego przejęcia terenu prac, 
5) zabezpieczenia terenu prac na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności 

i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 
6) zorganizowania zaplecza, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt; 
7)  wykonania przedmiotu umowy z wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania.  
8) okazania (przed montażem i instalacją) dla wszystkich materiałów (urządzeń) stosownych 

i prawem wymaganych aktualnych dokumentów (w szczególności: deklaracji, 
certyfikatów, aprobat, technicznych, itp.), 

9) wykonania wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych na swój koszt, 
10) organizowania i prowadzenia prac montażowych i instalacyjnych oraz odbierania dostaw 

w sposób nie zakłócający pracy oczyszczalni, 
11)  utrzymywania w czasie realizacji prac montażowych i instalacyjnych  terenu w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych i utrudnień w funkcjonowaniu obiektu oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu,  

12)  przekazania Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia do odbioru, dokumentacji pozwalającej 
na ocenę prawidłowego wykonania dostaw, prac montażowych i instalacyjnych 
zgłoszonych do odbioru (protokołów badań i sprawdzeń, DTR, instrukcji obsługi, 
dokumentów gwarancyjnych, itp.  

13)  zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru 
i zapewnienia  usunięcia stwierdzonych wad, 

14)  dbania o należyty stan i porządek na terenie prac montażowych i instalacyjnych, 
uporządkowania terenu prac po zakończeniu  ich wykonywania, 

15) usuwania wad stwierdzonych w czasie realizacji montażowych i instalacyjnych oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

16)  uczestniczenia w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy oraz osób, za 

pomocą których wykonuje on umowę, w tym w szczególności za sprzęt, maszyny, narzędzia.  
4. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na terenie budowy materiały i urządzenia do 

czasu ich montażu i instalacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości 
lub parametrów. 

 
§ 8 

Gwarancja, rękojmia i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

montażowe i instalacyjne oraz dostarczone maszyny i urządzenia. Gwarancja obejmuje 
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przedmiot umowy jako całość, tj. wszystkie zespoły i podzespoły, w tym także prawidłowe 
funkcjonowanie. 

2. Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały, sprzęt i urządzenia, produkt, dłuższy 
okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta.    

3. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady poprzez jej naprawę lub 
wymianę elementów, urządzeń  na nowe wolne od wad. 

4.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi równy jest 
okresowi gwarancji. 

5. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi  za wady fizyczne biegnie od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. W przypadku wystąpienia wad jakościowych (objętych gwarancją) lub wad fizycznych 
(objętych rękojmią za wady fizyczne)  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia  go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6 ze względów 
technologicznych, Zamawiający może, po przedłożeniu mu przez Wykonawcę stosownych 
ekspertyz lub opinii technicznych, wyznaczyć Wykonawcy nowy termin do usunięcia wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w termie określonym w ust. 6 i 7, Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust 8. 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres 
e-mail: ……………………………. . 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady  nastąpiło jeszcze  w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie rękojmi i gwarancji jakości  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia następujących 
okoliczności: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, adresu e-mail zgłaszania wady, 
b) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
c) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
d) zawieszeniu działalności. 

13. Serwis: Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kompleksowego serwisu tak 
gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego składającego  się na przedmiot umowy: 
1) Bezpłatny serwis gwarancyjny (w okresie gwarancji, tj. 24 miesięcy od dnia podpisania 

przez Strony końcowego odbioru przedmiotu umowy) obejmuje: 
 wymagane i zalecane czynności, przeglądy czy działania konserwacyjne oraz 

wymiany eksploatacyjne (w szczególności: płynów, części, podzespołów), 
niezbędne lub zalecane dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń jako całości, 
stosownie do instrukcji obsługi producenta, DTR i określonych tam częstotliwości 
działań (czynności/ wymian), 

 napraw dostarczonych maszyn i urządzeń, wykonanych instalacji, które nie wynikły 
z winy Zamawiającego. 
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2) Serwis pogwarancyjny obejmuje zapewnienie (odpłatnie) w razie potrzeby 
wykwalifikowanego personelu oraz dostępności części i materiałów, w tym 
eksploatacyjnych. 

14. Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego urządzeń 
i instalacji w sposób  niezgodny z załączoną DTR i instrukcją obsługi. 

15. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 
zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.  

16. Gwarancja obejmuje również przedmiot zamówienia lub usługi nabyte u kooperatorów 
(podwykonawców) przez Gwaranta.  

17. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 
Wykonawca wadę podstępnie zataił.  

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:  

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,05 %  
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 8  ust. 6 lub 7 umowy, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej  w przypadku odstąpienia od 
umowy (w całości lub w części) przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 3 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej 
i wyznaczeniu  14 – dniowego terminu zapłaty tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli 
kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 
Wykonawcy. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
………………………., 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru, 
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2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.  

 
§ 10 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie na podstawie 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, po zakończeniu wszystkich dostaw, 
prac montażowych,  instalacyjnych i czynności składających się na przedmiot umowy w tym 
rozruchu technologicznym wraz z uzyskaniem zakładanych parametrów procesowych.  

2. Odbiór częściowy (maszyn i urządzeń): 
1) Odbiór częściowy  dokonywany jest po dostarczeniu do Zamawiającego wszystkich maszyn 

i urządzeń stanowiących przedmiot umowy. 
2) Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu 

dostawy  i gotowości do częściowego odbioru wraz z kompletem dokumentów 
(dokumentację techniczno ruchową, instrukcję obsługi, schematy, deklaracje , certyfikaty, 
aprobaty techniczne, itp.),  dostarczonych maszyn i urządzeń, 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 5 dni od dnia pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru. O terminie przystąpienia do 
odbioru Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę; 

4) Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

5) Z czynności odbioru częściowego  sporządzony zostanie protokół częściowego odbioru 
maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot umowy, który  stanowił będzie podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę wynoszącą 60% wartości kwoty określonej 
w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany jest na następujących zasadach: 
1) Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany jest po wykonaniu całości przedmiotu 

umowy, po zakończeniu wszystkich dostaw maszyn i urządzeń, prac montażowych,  
instalacyjnych i czynności składających się na przedmiot umowy w tym rozruchu 
technologicznym wraz z uzyskaniem zakładanych parametrów procesowych i zgłoszeniu 
gotowości do odbioru. 

2) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu 
wszystkich czynności i prac oraz gotowości do końcowego odbioru wraz z kompletem 
dokumentów odbiorowych. 

3) Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru robót budowlanych w terminie 5 dni roboczych 
od dnia pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do dokonania odbioru. 
O terminie końcowego odbioru  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

4) W celu dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania dostaw, prac montażowych 
i instalacyjnych, w szczególności: świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty, aprobaty, 
deklaracje, dokumentację powykonawczą, w szczególności: projekt technologiczny - 
powykonawczy, instalacji elektrycznej i sanitarnej, protokoły badań i sprawdzeń, w tym 
instalacji elektrycznej, próby szczelności, Dokumentację Techniczno Ruchową, instrukcje 
obsługi (w języku polskim) zamontowanych urządzeń. 
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5)  Końcowy odbiór przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i  przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

6) Jeżeli w toku czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu wystąpienia istotnych wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, a także w przypadku nieprzedłożenia 
niezbędnych dokumentów odbiorowych, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przedłożenia dokumentów 
odbiorowych, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru robót 
budowlanych.  

7) Z czynności końcowego odbioru sporządzony zostanie protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. 

8) Za dzień faktycznego odbioru końcowego przedmiotu umowy uważany będzie dzień 
podpisania przez Strony bez zastrzeżeń bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto 
wynikające z umowy.   

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich.  

3. Koszt umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie  umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania umowy.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
realizacji umowy.  

6. Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy obejmuje okres 
krótszy niż termin realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
obowiązywania dokumentu na cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do 
przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed końcem ważności 
ubezpieczenia.  
 

§ 12 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem umowy, 
w szczególności wynikające z nieprawidłowego wykonywania dostaw, prac montażowych 
i instalacyjnych, zabezpieczenia miejsca wykonania przedmiotu umowy, używania niewłaściwych 
materiałów i sprzętu oraz niezachowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych. 
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2.   W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
istniejącego obiektu lub infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 
doprowadzenia na własny koszt do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia. 

3.   Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób wykonujących umowę po jego 
stronie, jak za własne działania i zaniechania. 

 
§ 13 

Ochrona danych osobowych  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem  
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 
32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) 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. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu 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.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  
na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 
innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,  
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego i innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, a także zmiany adresów 

wskazanych w umowie, w tym adresu poczty elektronicznej – Strony zobowiązują się  
do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zaistniałej zmianie.  W razie zaniedbania tego 
obowiązku jakąkolwiek korespondencję wysłaną na ostatni adres  
i nieodebraną – uważa się za doręczoną; zaś wysłaną na ostatni adres poczty elektronicznej 
i nieodebraną – uważa się za doręczoną z dniem jej wysłania.   

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  
i  jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem graficznym do  
Specyfikacja Zamówienia (SZ)  nr sprawy 17/DWiOŚ/2022, 

2) Formularz ofertowy Wykonawcy. 
 

 
 

         WYKONAWCA:                                                                                                ZAMAWIAJĄCY:      
                                                                                                                                           
 
 
 

       
 


