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UMOWA nr ……(WZÓR) 

 
 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23 
 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116702, którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070, kapitał zakładowy: 124 019 500,00 zł, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
działającą/ym na podstawie _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych „Stronami”, a z osobna „Stroną” 

 

§ 1. 
USTALENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. 
z o.o., dalej jako „Regulamin”, wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją przepisu 
art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.). 

2. Przedmiot Umowy jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0038/18 
pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do 
Grodziska Mazowieckiego”. 

                                                           
1 W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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3. Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

a) Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23; 

b) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę w sprawie zamówienia publicznego na wycinkę drzew i krzewów na potrzeby 
inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii 
kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc 
składowania, wykupem drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince; 

c) Podwykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która jako Podwykonawca zawarł z Wykonawcą Umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi stanowiące część prac zmierzających do realizacji przedmiotu Umowy; 

d) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawierająca zgodne oświadczenie woli 
Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonaniu określonego w jej treści zamówienia w ustalonym terminie i 
za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

e) Oferta – zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy za określoną cenę, w określonym terminie i warunkach 
gwarancji złożone Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

f) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

g) Wynagrodzenie – zryczałtowana kwota określona w ofercie złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 
zgodnie z postanowieniami Umowy; 

h) Protokół Odbioru – dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzający, że Wykonawca wykonał 
w całości lub w części przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy; 

i) Wada – wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz wszelkie braki wynikające z tytułu 
niewykonania przedmiotu Umowy lub jego części albo wykonania przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, treścią Umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

j) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy – termin uzgodniony w Umowie, od którego Wykonawca rozpoczyna 
wykonywanie przedmiotu Umowy; 

k) Termin wykonania przedmiotu Umowy lub jego części – okres uzgodniony w Umowie na wykonanie przedmiotu Umowy lub 
jego części, liczony od dnia zawarcia Umowy do daty podpisania ostatniego Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy; 

l) Data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy lub jego części – data podpisania przez Zamawiającego ostatniego 
Protokołu Odbioru przedmiotu Umowy lub części przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń i uwag; 

m) Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub 
zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego; 

n) Dni – ilekroć Umowa posługuje się terminem „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. 

4. Strony powołują swoich przedstawicieli upoważnionych do współpracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 
a) …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ……….., 
b) …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ……….., 

2) ze strony Wykonawcy: 
a) …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ……….., 
b) …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ………... 

5. Do kompetencji przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 4, należą: 
a) bieżąca współpraca podczas realizacji Umowy, uzgadnianie form i metod pracy, udzielanie informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy; 
b) dokonywanie odbioru etapów Umowy, w tym podpisywanie Protokołów Odbioru określonych w niniejszej Umowie; 
c) nadzór nad realizacją Umowy i inne czynności wyraźnie przewidziane w Umowie; 
d) inne czynności faktyczne i prawne wyraźnie wymienione w treści odrębnie udzielonych im pełnomocnictw. 
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6. Zmiana danych adresowych i kontaktowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz w ust. 4 i 7 niniejszego paragrafu nie 
powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne lub e-mailowe poinformowanie o 
dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela. 

7. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna (e-mail), pisemna (listem 
poleconym), z zastrzeżeniem postanowień Umowy, które dla określonych czynności wymagają wyłącznie lub dodatkowo formy 
pisemnej. W przypadku, gdy z treści Umowy wynika wymóg zachowanie wyłącznej formy pisemnej, przyjmuje się, że forma ta została 
zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
telefon: 22 755 55 64 
e-mail: wkd@wkd.com.pl 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

__________________________________ (nazwa) 

__________________________________ (adres) 

__________________________________ (telefon) 

__________________________________ (adres e-mail) 

8. Wykonawca oświadcza, że reprezentujące go osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania wszelkich czynności faktycznych 
i prawnych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że reprezentujące go osoby są uprawnione do samodzielnego działania, wykonywania czynności 
związanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia podpisem w Protokołach Odbioru wykonania całości lub części przedmiotu Umowy 
zgodnie z treścią Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie zwolnienia bądź 
zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania finansowego przez Zamawiającego. 

 
§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i krzewów na potrzeby inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 
47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej 
linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” wraz z transportem 
pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykupem drewna oraz uprzątnięciem terenu po wycince.  

2. Umowa będzie realizowana w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0038/18 pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – 
poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. 

3. Szczegółowe określenie przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 2 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy i bierze za jego realizację pełną 
odpowiedzialność. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu kontroli wykonania przedmiotu Umowy w każdym czasie i na 
każdym etapie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu faktycznego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 3. 

TERMINY WYKONANIA 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą z dnia _______, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, świadczył będzie usługi w 
okresie od zawarcia Umowy do dnia 31.03.2021 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnego zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, zgodnie z 
deklaracją złożoną w treści Formularza oferty Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, w następujących terminach: 

a) Etap I obejmujący wykonanie szacunku brakarskiego oraz wycinkę drzew i krzewów wraz z transportem pozyskanego drewna 
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do miejsc tymczasowego składowania, od dnia zawarcia Umowy do dnia 28.02.2021 r. (prowadzenie wycinki zgodnie z 
postanowieniami „Decyzji Środowiskowej” tj. w okresie „poza wegetacyjnym”); 

b) Etap II obejmujący uprzątnięcie terenu po wycince, w okresie do 30.03.2021 r.; 
c) Etap III obejmujący wykup drewna wraz z jego wywózką z miejsc tymczasowego składowania w terminie do 15.03.2021 r.; 
d) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.03.2021 r. (data podpisania Protokołu odbioru końcowego). 

3. Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w ust. 1 uwzględniają wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego 
i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia i są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu 
zamówienia. 

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł brutto (słownie: 
………………………………………………), zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne w dwóch transzach: 

a) pierwsza transza płatna po częściowym wykonaniu przedmiotu Umowy (tj. przeprowadzenie wycinki minimum 50% 
przewidzianych do wycinki drzew i krzewów), po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru częściowego, w wysokości 
.......................... zł brutto; 

b) druga transza płatna po zakończeniu realizacji Umowy, po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego bez 
uwag, w wysokości ............................................. zł brutto.   

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu 
Umowy, jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty osobowe, koszty użycia sprzętu, 
koszty materiałów, koszty prac przygotowawczych, koszty opłat celnych, podatek od towarów i usług, ubezpieczenie, koszty 
logistyczne i organizacyjne, koszty transportu, załadunki i rozładunku, koszty gwarancji, koszty wykonania prac uzupełniających w 
okresie gwarancyjnym, inne usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, itp. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe w okresie obowiązywania Umowy i nie będzie podlegać zmianom, z zastrzeżeniem 
ust. 11 niniejszego paragrafu oraz § 12 ust. 1 pkt 3) Umowy. Zapłata wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie 
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń 
dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. Wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości 
naliczenia dodatku za generalne wykonawstwo, ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej Umowy. 

5. Zapłata faktur na wycinkę dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 Dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury, przy czym za datę zapłaty uznawana będzie data skutecznego 
obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą. Załącznikiem do faktur będą protokoły odbioru, o których mowa w 
ust. 2. 

6. Rozliczenia z tytułu wykupu przez Wykonawcę pozyskanego drewna w ramach wycinki, odbywać się będzie każdorazowo po 
podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru pozyskanego drewna po wycince. Wartość z tytułu pozyskanego drewna zostaje 
obliczona poprzez przemnożenie cen jednostkowych (dla poszczególnych sortymentów) zaoferowanych przez Wykonawcę 
w ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, razy faktyczna ilość pozyskanego drewna, przy czym ilość pozyskanego drewna 
oraz jego sortyment powinny być zgodne z szacunkiem brakarskim zaakceptowanym przez Zamawiającego. W sytuacji zaistnienia 
różnicy pomiędzy wartościami (sortymentem) wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym a szacunkiem brakarskim Wykonawca 
winien wykazać dokładnie Zamawiającemu z czego rozbieżności te wynikają, przedstawiając umotywowane wyjaśnienie oraz 
załączając stosowne dokumenty. 

7. Podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego za odebrane drewno, będą podpisane przez Strony Protokoły zdawczo-
odbiorcze odbioru pozyskanego drewna, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do OPZ. Strony dopuszczają częściowe rozliczanie w 
tym zakresie Umowy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 jest stałe w okresie obowiązywania Umowy i nie będzie podlegać zmianom. Zapłata faktur za 
pozyskane drewno dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze, w terminie 14 Dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury, przy czym za datę zapłaty uznawana będzie data skutecznego 
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego należną mu kwotą. 
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9. W przypadku braku zapłaty należności wynikających z faktur, o których mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 
osoby trzecie. 

11. W przypadku gdy Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy posługiwał się Podwykonawcami Zamawiający może uzależnić 
płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub danej transzy wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, którzy wykonywali daną część zamówienia oraz dołączenia do faktury wystawionej przez 
Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, potwierdzających otrzymanie przez 
nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia.  

12. Strony ustalają, iż dopuszczają przekazywanie dokumentów informujących o rozliczeniach pomiędzy Stronami w formie papierowej i 

elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych2 faktur elektronicznych za 

pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) zgodnie z 
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących 
inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. 

13. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 
payment, w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek stosowania metody podzielonej płatności. 

14. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem 
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

16. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego 
imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2357 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

 
§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz 
uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, w sposób bezstronny i obiektywny na zasadach określonych w Umowie i zgodnie 
z przyjętym w ofercie zobowiązaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z regulacjami prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
wspólnotowego oraz wszelkich wytycznych i instrukcji dotyczących wdrażania Projektów współfinansowanych z UE, dostępnych pod 
adresami internetowymi instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających, z zachowaniem zasad dobrych obyczajów oraz z 
najwyższą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie wykonującego tego typu usługi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy, świadczył będzie Usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej 
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze 
złożoną ofertą, OPZ, Umową oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia aktualnego, na dzień wycinki drzew, stanu 
faktycznego w terenie z ustaleniami decyzji administracyjnych i zezwoleń. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób oddelegowanych do 
realizacji prac objętych zamówieniem tj. pracującym na stanowiskach robotniczych (osoby wykonujące bezpośrednie prace polegające 

                                                           
2 ustrukturyzowana faktura elektroniczna – należy przez to rozumieć spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy fakturę elektroniczną, 

o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) – tj. fakturę w formie elektronicznej wystawioną 
i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.   

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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na mechanicznym lub ręcznym wycinaniu drzew i krzewów przez cały okres realizacji Umowy). Wykonawca zobowiązany jest do 
zatrudnienia ww. osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 

7. W przypadku ustania zatrudnienia osób oddelegowanych do realizacji usług w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w 
ich miejsce zatrudnić, na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach o 
których mowa w ust. 6. 

8. Wykonawca w terminie 7 Dni licząc od daty rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy i na każde wezwanie Zamawiającego w 
terminie 7 Dni, przedłoży Zamawiającemu dowody określone ust. 9. w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 
6.   

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę; 
b) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników; 
c) innych dokumentów (np. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy albo w odpowiednich przypadkach poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń).    
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności przez cały okres 
wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów, o których mowa w ust. 9 oraz 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów postawionych przez Zamawiającego.    

11. Osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 10 oraz żądania dokumentów, o których mowa w ust. 9 są 
osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania, w skazane w § 1 ust. 4 Umowy.    

12. Osoby wskazane prze Wykonawcę na stanowiska wymienione poniżej, muszą posiadać udokumentowane kwalifikacje 
i doświadczenie określone w  pkt. 3.1. Załącznik nr 2 do Umowy:  

a) Kierownik/koordynator prac kierujący wycinką oraz transportem drewna i porządkowaniem ternu po wycince; 

b) Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni; 

c) Nadzór przyrodniczy – Koordynator; 

d) Brakarz – Specjalista ds. obmiarowo – rozliczeniowych; 

e) Sygnalista;  

f) Pilarze; 

g) Pracownicy realizujący zamówienie posiadający ważne badania do prac na wysokościach; 

h) Inny personel niezbędny do prawidłowej realizacji Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji Umowy, pisemnego oświadczenia 
w zakresie:  

a) aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy;  

b) aktualnych szkoleń w dziedzinie BHP pracowników Wykonawcy; 

c) posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego; 

d) poinformowania pracowników Wykonawcy o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z 
realizacja Umowy; 

e) posiadania kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia przez osoby, o których mowa w pkt. 12, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ pkt 3.1., który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.   

14. Wykonawca w terminie 3 Dni przed przystąpieniem do realizacji Umowy przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz osób, 
o których mowa w ust. 12, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osób oddelegowanych do realizacji 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 Dni od dnia dokonania takiej zmiany 
zaktualizowanego wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia. 
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15. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi powinien uzyskać zezwolenie na wstęp na teren kolejowy zarządzany przez 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach 
ogólnie obowiązujących oraz instrukcjach WKD sp. z o.o. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego 
w tym w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych wykonywanych przez pracowników 
zewnętrznych Wykonawców na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.”. i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

17. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez pracowników Wykonawcy do wykonania prac w ramach Umowy, wyznaczony przez 
Zamawiającego pracownik ds. BHP, w uzgodnionym terminie, udzieli tym pracownikom informacji (przeszkolenia) o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonania pracy na terenie kolejowym WKD sp. z o.o. Udział pracowników Wykonawcy w ww. 
przeszkoleniu (potwierdzony podpisaniem listy obecności) jest warunkiem dopuszczenia tych pracowników Wykonawcy do realizacji 
prac objętych Umową. 

18. Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarczy do Zamawiającego imienny wykaz pracowników, potwierdzający przekazanie 
informacji określonych w art. 2071 Kodeksu pracy zgodnych w szczególności z wytycznymi w zakresie udzielania informacji o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami. Po odbyciu przeszkolenia o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonania pracy na terenie kolejowym WKD sp. z o.o., pracownicy Wykonawcy otrzymają 
legitymacje uprawniające do wstępu na teren kolejowy zarządzany przez Zamawiającego,  na okres realizacji Umowy. 

19. Za bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją Umowy odpowiada 
kierujący zespołem Wykonawcy (Kierownik/koordynator prac kierujący wycinką oraz transportem drewna i porządkowaniem terenu po 
wycince). 

20. Wykonawca w czasie wykonywania usługi oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w 
celu ochrony środowiska i ochrony przyrody na terenie świadczenia usługi i wokół tego terenu. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia (w ramach dokumentacji powykonawczej), zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przyrody. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości odbioru w części jak i w całości przedmiotu Umowy na 
piśmie tj. zrealizowanie wycinki drzew, uprzątnięcie terenu i zgłoszenie do rozliczenia pozyskanego drewna oraz jego wywiezienia. 
Odbiory będą następować częściami, tj. po przeprowadzeniu wycinki minimum 50 % przewidzianych do wycinki drzew i krzewów oraz, 
po całościowym zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie wycinki drzew i uprzątnięcia terenu. Odbiór 
końcowy nastąpi po całościowym zakończeniu przedmiotu zamówienia wraz z wykupem pozyskanego drewna. 

25. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w 
szczególności z powodu niezakończenia wszystkich usług lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, także w zakresie 
odbioru częściowego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim 
przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru.  

26. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

27. Niezależnie od postanowień ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia usług objętych 
odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad.  W takim przypadku w protokole określony zostanie powód odmowy przyjęcia 
usług przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin 
przystąpienia Stron do ponownego odbioru.  

28. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 27 niniejszego paragrafu, Zamawiający, 
niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem.  

29. Wykonawca zobowiązany jest do wykupu pozyskanego drewna zgodnie z ceną ofertową (za poszczególne sortymenty drewna) oraz 
w ilościach określonych w szacunku brakarskim, wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
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30. Wykonawca po zakończeniu prac objętych niniejszą Umową zobowiązany jest do oczyszczenia i uporządkowania terenu w sposób 
właściwy i zgodny z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. tj. 2020 r., poz. 797). Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt. 32 ustawy 
o odpadach Wykonawca jest prawnym wytwórcą odpadów, powstałych podczas prac (poza materiałem drzewnym stanowiącym 
drewno klasyfikowane do wykupu), który ma ustawowy obowiązek gospodarowania nimi w sposób właściwy i zgodny z art. 26 ust.1 
ww. ustawy, tj. niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu wykonanych prac. Wszelkie prace związane z porządkowaniem, wywozem 
odpadów leżą w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza zrąbkowania materiału nie nadającego się do zagospodarowania 
poprzez przemieszanie z górną warstwą gleby. 

31. Wszelkie koszty związane z wykupem drewna (w tym załadunek i transport) obciążają Wykonawcę. 

32. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami „Decyzji środowiskowej” i innych decyzji 
administracyjnych oraz Opinią MWKZ w Warszawie. 

33. Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru nad wycinką drzew i krzewów przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

34. Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru środowiskowego/przyrodniczego nad wycinką drzew i krzewów, zgodnie z wymogami 
„Decyzji środowiskowej” dla planowanej inwestycji. 
 

§ 6. 
ZAGROŻENIA W REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności dających podstawę do oceny, że jakakolwiek 
część zamówienia nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni od dnia 
powzięcia informacji o ich zaistnieniu. 

2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

3. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przebiegu 
realizacji Umowy. 

 
§ 7. 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością i wiedzą techniczną, normami technicznymi, 
zgodnie z Umową, OPZ, przepisami wewnętrznymi Zamawiającego oraz innymi obowiązującymi i aktualnymi na dzień wykonania 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania 
Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego. 

 
§ 8. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy Podwykonawcom. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom może nastąpić jedynie w zakresie wskazanym w złożonej ofercie.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy z Zamawiającym do przedstawienia Zamawiającemu listy 
podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu Podwykonawcy. Lista,  
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego 
Podwykonawcy, rezygnacji z dotychczasowego Podwykonawcy, w tym w przypadku zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy 
innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zmiany. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak również za zachowanie przez nich 
tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz ochronę danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, powziętych w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

7. Zawarcie Umowy z Podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek z 
Podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dokonane czynności przez 
Podwykonawców, czy roszczeń z tytułu praw autorskich do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię Umowy z Podwykonawcą potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w Umowie z Podwykonawcą postanowień, zgodnie z którymi odstąpienie którejkolwiek ze 
Strony od Umowy o podwykonawstwo jest możliwe tylko w zakresie niewykonanej części Umowy. 

10. Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym Podwykonawcom jakichkolwiek fragmentów przedmiotu Umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Z tytułu Umowy z Wykonawcą Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
 

§ 9. 
POUFNOŚĆ INFORMACJI. DANE OSOBOWE. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się bezterminowo (zarówno w trakcie trwania Umowy, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy) zachować poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony lub tajemnicę przedsiębiorstwa 
klientów lub kontrahentów drugiej Strony, tj. w szczególności nie przekazywać ani nie ujawniać takich informacji w jakiejkolwiek formie 
jakiejkolwiek osobie trzeciej. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje 
– w szczególności techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa (w tym m.in. informacje finansowe, kadrowe, 
techniczne, dotyczące strategii i celów, planów rozwojowych, partnerów handlowych oraz informacji i nazw kontrahentów, sposobów i 
metod prowadzenia działalności) lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 
łatwo dostępne dla takich osób, przekazane lub ujawnione przez drugą Stronę w związku z realizacją Umowy, w jakiejkolwiek formie, 
w tym w szczególności pisemnej, elektronicznej, ustnej, a także informacje jakie nie zostały świadomie przekazane lub ujawnione 
przez drugą Stronę, ale które Strona będzie mogła powziąć w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niewykorzystywania powziętych informacji, o których mowa w ust. 1 w żadnym innym celu niż 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do zabezpieczenia powziętych informacji, o których mowa w ust. 1 w sposób, który zapewnia brak 
dostępu do tych informacji osobie nieupoważnionej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powstałych lub 
uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, najpóźniej w dniu rozwiązania, w tym odstąpienia od Umowy 
lub wygaśnięcia Umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w postaci innej niż pisemna, a w 
szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD, DVD i innych nośnikach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia ze swoich zasobów wszelkich dokumentów i materiałów, zawierających 
informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powstałych lub uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków 
wynikających z Umowy. Dotyczy to dokumentów i materiałów przetwarzanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie obejmować przypadku, gdy obowiązek przekazania informacji wynika wprost z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski, w tym w szczególności z przepisów prawa rynku kapitałowego 
obowiązującego Zamawiającego jako spółki publicznej, lub z dyspozycji prawomocnego orzeczenia polskiego sądu powszechnego (w 
zakresie tej dyspozycji) lub z prawomocnej decyzji polskiego organu administracji publicznej w ramach władztwa tego organu 
wynikającego wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski. 

7. Zamawiający jest uprawniony do ujawnienia informacji poufnych uprawnionym osobom przez Zamawiającego w zakresie wykonania 
Umowy, organom kontrolnym w zakresie jaki wynika z obowiązujących Stronę przepisów prawa i innych stosunków obligacyjnych 
oraz audytorom, w tym w szczególności w związku z realizacją projektu nr POIS.05.02.00-00-0038/18 pn. „Modernizacja infrastruktury 
kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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8. Niezależnie od powyższych zobowiązań, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wykonywaniem Umowy, Wykonawca 
zobowiąże Podwykonawców oraz pracowników Wykonawcy bezpośrednio uczestniczących w realizacji Umowy do podpisania 
oświadczenia o zachowaniu poufności. 

 
§ 10. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prace objęte przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w OPZ, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy na okres 9 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
Udzielona gwarancja, w szczególności dotyczy jakości wykonania, kompletności przeprowadzonej wycinki drzew i krzewów, braku 
szkód w środowisku powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu Umowy w ciągu 7 Dni od ich ujawnienia. 

3. Wszelkie stwierdzone wady w przedmiocie Umowy będą zgłaszane Wykonawcy w ramach reklamacji w jednej dowolnie wybranej 
przez Zamawiającego formie, tj. pocztą elektroniczną lub pisemnie, wraz z krótkim opisem wady.  

4. W przypadku wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, który zostanie stwierdzony w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, 
w ciągu 14 Dni od otrzymania informacji od Zamawiającego, do wykonania prac mających na celu usunięcie wadliwego wykonania 
przedmiotu Umowy na wolny od wad. 

5. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru prac potwierdzającego usunięcie 
wady. 

6. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. 

7. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi 
gwarancji. 

 
§ 11. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. Odpowiedzialnością Wykonawcy 
objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, 
wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców. Obowiązek Wykonawcy zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kar/kary umownej nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, wynikłe w toku lub w związku z realizacją 
Umowy.  

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak 
za swoje własne działania lub zaniechania. 

4. W przypadku powstania szkód w mieniu Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego naprawienia szkody, 
własnym kosztem i staraniem, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, do pokrycia kosztów naprawy przeprowadzonej przez 
Zamawiającego. 

5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 
w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określonych jako siła wyższa. 

6. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej 
się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, przy czym pojęcie siły wyższej nie obejmuje 
stanu epidemii obowiązującego w czasie zawierania Umowy, ani zdarzeń wynikających w jego następstwie. Pojęcie siły wyższej nie 
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu 
cywilnego. 

7. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak 
i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 Dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 
potwierdzających ich wystąpienie. 
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8. W przypadku postępowania niezgodnego z przepisami dotyczącymi ochrony przyrodniczej lub środowiska, w szczególności w 
przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje 
związane z tym działaniem, w tym działaniem, w tym kary administracyjne, ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od 
Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

a) w przypadku nieterminowej realizacji Umowy w stosunku do terminów ustalonych w § 3 ust. 1 Umowy – karę umowną 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu Umowy – karę 
umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
liczony od terminu wskazanego w zgłoszeniu; 

d) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 1 Umowy – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

e) w przypadku niedotrzymania warunków Umowy w zakresie obowiązku zachowania poufności, o których mowa w § 9 Umowy 
– karę w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy zidentyfikowany przypadek; 

f) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy – 
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

g) w przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego 
dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
zgodnie z § 5 ust. 9 – karę umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
przypadek naruszenia. 

10. W każdym przypadku, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu Umowy powstanie 
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

11. Kary umowne liczone są od wartości brutto i mogą być według uznania Zamawiającego: 
a) potrącane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez 

Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia; 
b) płatne przez Wykonawcę w terminie 14 Dni od daty doręczenia noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

12. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i z kilku tytułów jednocześnie. 

13. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu Umowy, ani jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

14. Zamawiający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 Dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, że nie dokona potrącenia kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.   

 
§ 12. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie, w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, pod 
warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

1) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej w tym organy 
administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 
o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w szczególności: 

a) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa lub regulaminów; 
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b) odmowa wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) nałożenie przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w zamówieniu; 

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń; 

e) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub decyzji organu, którego nie przewidywano 
przy zawieraniu Umowy.   

2) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa, o której mowa w § 9, uniemożliwiająca terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

b) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac 
będących przedmiotem Umowy, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie, 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

c) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych nie 
artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. 

3) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają 
wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; 

4) w przypadku gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usługi jest uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia, pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego; 

5) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 10% wartości brutto Umowy, tj. ……………….. zł.  

6) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom według następujących zasad: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym 
zmianie stawki podatku VAT (+/-); 

b) w przypadku zmiany 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 (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.); 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342);  

- zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt a) - d), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, 
iż zmiana, o której mowa w pkt a) – d) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość 
wzrostu kosztu wykonania zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie pracowników 
realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu 
pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały zmiany wynagrodzenia, 
Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 
życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt a) – d). 

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na jej należyte 
wykonanie Umowy, zmiany mogą obejmować w szczególności: 

a) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania usług, 

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5;    
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8) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest zmiana terminów pośrednich, a także 
terminu ostatecznego o okres wynikający z opisanych okoliczności, warunków wykonania Umowy oraz wysokość wynagrodzenia 
w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w ust. 1 powyżej, nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

b) zmiana danych teleadresowych. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgodnej woli Stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

5. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub 
wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej skierowanej na adresy Stron zawarte w § 1 ust. 7 Umowy, 
pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. Dla zawiadomień, zapytań lub informacji pozostających 
bez wpływu na zmiany lub uzupełnienia Umowy dopuszcza się przekazywanie dokumentów pocztą elektroniczną. 

6. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy ograniczeniu ulec może, bez 
żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie 
oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający ogłosi Wykonawcy w formie pisemnej, 
w terminie 30 Dni licząc, od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych.  

 
§ 13. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych przepisach Kodeksu cywilnego, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy w całości lub części, według swego wyboru, w następujących 
przypadkach i terminach: 

a) Wykonawca opóźnia się ze świadczeniem Usług ponad 14 Dni w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 2 a) Umowy – 
w terminie 14 Dni od upływy terminu świadczenia danej Usługi;  

b) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiednio, nie krótszego niż 3 Dni, terminu – w terminie 30 Dni od 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu; 

c) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 16 ust. 1 Umowy; 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt d) powyżej, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną 
przez Zamawiającego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, część Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem 
terminu odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało 
skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w 
szczególności w zakresie uprawnień z tytułu gwarancji i kar umownych. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu Umowy, ani od zobowiązań z tytułu rękojmi za wady wykonanej części, ani 
od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 

6. Umowne prawo odstąpienia może odnosić się do całej Umowy lub do części Umowy. 
 

§ 14. 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 
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1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Usług o więcej niż 10 Dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował usługi w sposób nienależyty lub niezgodny z Umową; 

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje usługi, przez podmioty trzecie 
na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania usług bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o ile przerwa 
trwa przez okres co najmniej 14 Dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy: 

1) Zamawiający nie przystępuje do odbioru Usług, albo nie współdziała przy realizacji Umowy, w stopniu który umożliwia 
wykonanie Umowy, pomimo pisemnego wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie tej nieprawidłowości; 

2) Zamawiający bezzasadnie nie wpłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo pisemnego wyznaczenia dodatkowego 
14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający i Wykonawca sporządza Protokół odbioru 
końcowego. Dokument ten będzie jedna z podstaw do rozliczenia Umowy i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie 
będzie przysługiwało wyłącznie za prawidłowo zrealizowane usługi.  

 
§ 15. 

RODO 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 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 119 z 2016 r., str. 1-88), 
zwanego dalej RODO, informuje, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., zwana dalej „Spółką”, z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23; 

2) adres e-mail: iod@wkd.com.pl do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 
organy i podmioty, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 
usunięcia i zniszczenia). 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe 
wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku załączenia do Umowy pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów 
- dane osobowe w nich zawarte. 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie 
uzasadniony interes administratora wskazuje się bieżącą współpracę podczas realizacji Umowy, dochodzenie swoich praw 
majątkowych/niemajątkowych lub ochronę przed roszczeniami wobec administratora; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z realizacją 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz podmiotom 
działającym w jego imieniu, a także podmiotom przetwarzającym administratora (m.in. dostawcom usług IT); operatorom 
pocztowym, kurierskim; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzeciego) 
lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
udostepnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień 
ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

mailto:iod@wkd.com.pl
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b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne 
prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób 
odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w 
pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym 
administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia3 lub 
ograniczenia4 przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do otrzymania kopii 
danych;  

9) w przypadku, gdy realizacji Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia 
przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i 
realizacja Umowy; 

12) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez 
Panią/Pana danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy 
do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 
Podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas zawarcia  Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec 
osób, o których mowa w ust. 2 przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym 
osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas zawarcia Umowy oraz na etapie 
realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 
§ 16. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca w terminie 3 Dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem prac objętych Umową. 

3. Minimalny zakres ubezpieczenia:  

1) ubezpieczenie obejmowało będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego (OC kontraktu); 

2) ubezpieczone będą szkody osobowe, szkody rzeczowe na majątku własnym lub osób trzecich; 

3) ubezpieczone będą szkody spowodowane rażącym niedbalstwem; 

4) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy (OC pracodawcy); 

                                                           
3 z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
4 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 



 

WKD10c-27-21/2020       Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 
  

 

 

 

Strona 16 z 16 

5) ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, dostawców, poddostawców oraz inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy (o ile 
Wykonawca w związku z realizacją Umowy powierzy im część prac/usług); 

6) ubezpieczone będą szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych 
w ramach Umowy; 

7) ubezpieczone będą szkody powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjętego na przechowanie, 
będącego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych; 

8) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, samobieżnych maszyn 
budowlanych i innych pojazdów, jeżeli nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile takie pojazdy będą wykorzystywane w związku z realizacją Umowy; 

9) ubezpieczone będą szkody powstałe w instalacjach i urządzeniach podziemnych; 

10) ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, spowodowane przez wypadki 
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług; 

11) ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy lub wykonanej usługi (OC 
za produkt/usługę); 

12) ubezpieczone będą szkody powstałe w wyniku prac załadunkowych lub rozładunkowych; 

13) ubezpieczone będą szkody w najętym mieniu ruchomym jeżeli jest one używane do prowadzenia prac będących 
przedmiotem Umowy 

14) ubezpieczone będą szkody spowodowane winą umyślną zgodnie z klauzulą reprezentantów. 

4. Franszyza nie może być wyższa niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego 
działalności, przez okres obowiązywania Umowy. Ubezpieczenie będzie obejmować także okres odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z zobowiązań gwarancyjnych. 

6. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 
§ 17. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w 
zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy,  
a w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.  

7. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
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