UMOWA NR : ……………………………..
Zawarta w dniu …………….. w Mniszkowie
pomiędzy:
Gminą Mniszków , 26-341 Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 REGON 590648126,
NIP 7681719189, reprezentowaną przez: Pawła Werłosa – Wójta Gminy Mniszków,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Wójcik Zwaną dalej Zamawiającym,
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
firmą „……..”
siedziba;
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy,
NIP ……………….., REGON ……………………..,
reprezentowaną przez
zwaną dalej „Wykonawcą”,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…..…”
siedziba
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym
załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Oświadczenie Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej Pzp
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.

„Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Błogie Rządowe i Zarzęcin”
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2) Roboty rozbiórkowe (dot. ogrodzenia)
3) Roboty ziemne
4) Przygotowanie podłoża w wykopie
5) Roboty montażowe
6) Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
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7) Odtworzenie terenu, w tym poboczy i rowów odwadniających w granicach pasa drogowego
8) Kontrola, pomiary i badania, inwentaryzacja powykonawcza

Parametry techniczne projektowanego wodociągu
• długość – 1916,92 m
• materiał: rury PE100 Ø160 SDR11 PN16
• łączenie rur: zgrzewanie doczołowe
• zasuwy wodociągowe sieciowe: żeliwo sferoidalne
• hydranty przeciwpożarowe: podziemne
3. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określają:
a) specyfikacja warunków zamówienia,
b) dokumentacja projektowa i przedmiary robót,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się
z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i
warunków realizacji umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże teren robót w terminie w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy.
3. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: 180 dni od podpisania umowy.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie uzgodnionym
z Wykonawcą,
2) Przekazanie dokumentacji projektowej i dziennika budowy,
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3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie terenu robót;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)., okazania, na każde
żądanie Zamawiającego,
certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5) zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru,
niezbędnych do realizacji inwestycji,
6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;
7) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących
ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których
są przewidziane według umowy;
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów;
12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenu dróg, ich
nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;
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16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych
atestów, deklaracji itp.);
17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się
pokryć w pełnej wysokości;
19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
20) spełnienie warunków Zarządców dróg zgodnie z decyzjami na lokalizację w pasie drogowym
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, oraz uzyskanie odbioru pasa drogowego;
21) uzyskanie od właścicieli działek prywatnych, odbioru nieruchomości po zakończeniu robót
budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji zamówienia kierownika budowy
posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (jeśli dotyczy)
uzyskanymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły
stosowane uprawnienia w innych krajach UE.
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba ta
musi posiadać wymagane uprawnienia.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o których mowa w ust. 5 winna być potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
7. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
8. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:
.................................... zł netto
plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł,
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw
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i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej 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.
4. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy jedną fakturą końcową.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania
we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
7. Jeżeli część robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie
wymagalnych kwot, które są należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
8. W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający
wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi odpowiednio na zasadach określonych w § 11 umowy.
Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury wystawionej
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obciążającej wykonawcę / podwykonawcę do
której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę i Wykonawcę.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo2) złożyć do depozytu
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust.9, Zamawiający dokona zapłaty
w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów,
o których mowa w ust. 9.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust.9. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
15. Zasady wystawiania faktur:
a) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:
Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, NIP: 7681719189.
b) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie 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 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
c) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarów i usług.
§6
Przedstawiciele stron
1. Zamawiający ustanawia osobę nadzorującą inwestycję w osobie: …………………..
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………………
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą pełniły obowiązki kierowników robót posiadają
wymagane uprawnienia budowlane do kierowania tymi robotami budowlanymi.
§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez osobę nadzorującą
inwestycję ze strony Zamawiającego.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
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6) inwentaryzację powykonawczą,
7) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, przy
czym za datę zawiadomienia o osiągnięciu gotowości uznaje się datę złożenia dokumentu
zgłoszenia wraz z wymienionymi w ust. 4 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej złożonego
dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 4.
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. W trakcie prowadzenia czynności
odbiorowych Zamawiający w razie powzięcia wątpliwości co do jakości i zakresu wykonanych robót
ma prawo do dokonania pomiarów w szczególności dotyczących jakości i ilości wbudowanych
materiałów. Wyniki badań będą uwzględniane przy podejmowaniu decyzji co do odbioru lub braku
możliwości odbioru wykonanych robót.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się
datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez
Wykonawcę,
b) może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad, jeżeli nie uniemożliwiają
one używania obiektu
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one używania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o 20% wartości robót będących przedmiotem
odbioru,
b) jeżeli wady uniemożliwiają używanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tej
okoliczności lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów z tym
związanych na zasadach ogólnych.
§8
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- prace budowlane;
- operatorzy maszyn niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 ze zm.).
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Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe
czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki
cywilnej).
W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez
te osoby przedstawić zamawiającemu lub jego przedstawicieli, dokumenty potwierdzające
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w
szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę lub
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
lub
4) inne dokumenty
– zawierające 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 i zakres obowiązków pracownika.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym
mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 2
umowy
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
– w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy,
4) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
– w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy.
5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy
taki przypadek,
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy
taki przypadek,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
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brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki przypadek,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5
ust. 1 za każdy taki przypadek,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki przypadek.
10) w wysokości 300 zł, z tytułu:
a) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień roboczy, w którym
osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę wykonywała czynności wymienione w § 8 ust. 1 umowy,
b) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 8 ust. 2 – za każdy dzień
zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty
obciążeniowej.
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do
maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 10
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, całości bądź w części, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, w przypadku:
1) gdy wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ustawy Pzp,
2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób
niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami Umowy;
3) gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie
likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub
wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,
4) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,
5) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich
pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
6) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni
kalendarzowych.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od Umowy, w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym lub
osobiście.
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3. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, Wykonawca
zabezpieczy teren budowy, a Strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół
inwentaryzacji robót według stanu na dzień rozwiązania Umowy.
4. Protokoły, o których mowa w ust. 4, zostaną sporządzone nie później niż w ciągu 7 dni po rozwiązaniu
Umowy. W razie, gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga strona
wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie – będzie uprawniona do
jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem
powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej strony.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza realizację części zadania określonego w §1 umowy przez podwykonawców.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót powierzonego podwykonawcy;
2) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,
4) postanowień zatrudniania na podstawie umowy o pracę zgodne z treścią § 8 tej umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zobowiązany jest przestawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla
danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy
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przez Zamawiającego.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w
powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo,
uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust.1-8
stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 złotych.
12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust.3 pkt 2 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust.2-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. Przepisy ust.2-13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
15. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2, 7, 10 i 11 niniejszego
paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub
żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.
16. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
poświadczonych
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do
niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.
17. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, co do
wykonania tej części robót.
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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§ 12
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres
….…… miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na
ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że:
1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego z przepisów
kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia innych niż
nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji,
2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów
kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji,
3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z przepisów
kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi
wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13
Zmiana umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) Zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu,
temperatury +30°C, temperatury -5 °C powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości
wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5
następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru,
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich
wstrzymanie,
b) Wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron,
c) Konieczność uwzględnienia dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli
spowodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
d) Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub
terenowych
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e) Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
f) Podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie
przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
2) Zmian sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczególności następującymi okolicznościami:
a) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) Konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji,
c) Możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż
przyjęte w projekcie, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego,
4) Odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną a wykonaniem w zamian
robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia – przy
proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia wykonawcy.
5) Zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w związku ze zmianą wysokości stawki podatku VAT,
2. W przedstawionych w ust 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić
nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 5 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, usunięcia lub zmiany Podwykonawców.
6. Jeżeli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z
zasobów podmiotu trzeciego, który bierze udział w realizacji części zamówienia jako
podwykonawca – Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
którejkolwiek z przesłanek ww. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być
wyrażony na piśmie.
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§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi:………. złotych(słownie:
………………………….). Wartość ta stanowi 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca wniósł całe zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji nr …………………………………..
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp,
z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie 30
dni od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego,
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. W pozostałym zakresie zastosowanie będą miały właściwe przepisy ustawy Pzp.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą w
Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, którym jest Damian Milczarek, tel.: 44 756 15 22, ul. Powstańców
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Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, e-mail: iod@mniszkow.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Mniszków;
b) realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane
osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
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