
136/ 22  Dostawa nowych fabrycznie części zamiennych do parkomatów firmy 

PARKEON model STRADA PAL oraz PARKEON model STRADA EVOLUTION-2 

1 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-

101-37-17 i REGON: 351554353 adres do korespondencji: Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa Marcina 

Hanczakowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 

dnia 31 października 2018 r., zwaną w dalszej części umowy ZDMK zwaną dalej „Zamawiającym” a  

 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

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

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………. 

(dotyczy spółki z o. o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

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

 

(w przypadku osoby fizycznej) 

działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………… na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zamieszkałym………..…………………..……………………. 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

 

(w przypadku spółki cywilnej) 

1. ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………. 

……………………….. zamieszkałym ………………………………………………………………………, 

Legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................................................................. 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………… 

………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………………………, 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ............................................................................. 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii prowadzącymi działalność Gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 

nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP 

………………………………………………………. . 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1. ........................................................................................................................................................................ 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .........................................., Wydział .................................... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ......................................., kapitał zakładowy 

w wysokości ………………………….. (dotyczy spółki z o. o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w 

części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: ........................................ i NIP: .............................., 

reprezentowanym przez: 

.................................................................... 
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lub  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2.  ……………………………,  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………… 

…………………………. zam. ……………………………………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer) ....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadającym 

REGON: ..............................  i  NIP: .............................., 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. 

(Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1).  ………………………………………………. 

2).  ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w art.132) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę 

następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa nowych fabrycznie części zamiennych do parkomatów firmy 

PARKEON model STRADA PAL oraz PARKEON model STRADA EVOLUTION-2 . 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie asortymentu i ilości zamawianych  części zamiennych 

opisano w zakresie rzeczowym (tj. opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. . 

3. Dostawa wszystkich części nastąpi w terminie 100   dni od daty zawarcia niniejszej umowy 

(partiami/transzami lub jednorazowo w całości). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

4.1. dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, 

4.2. udzielenia gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

4.3. dostarczenia przedmiotu umowy w ilościach określonych w zał. Nr 2 do niniejszej umowy w 

nieprzekraczalnym  terminie  100  dni od daty zawarcia niniejszej umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, bazą i środkami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Strony ustalają, że następujący zakres dostaw za które odpowiada Wykonawca, zostanie wykonany za 

pomocą następujących podwykonawców i w następujących zakresach: 

……………………………………………………………………………………………………* 

7. Wykonawca oświadcza, że dostaw wykona siłami własnymi.* 

* w przypadku  realizacji przedmiotu umowy siłami własnymi, ust. 6 ulega modyfikacji / wykreśleniu. 
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

9. Wykonawca oświadcza, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż 

łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi 

nie mniej niż 10 %. Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia każdego roku 

obowiązywania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 

zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia 

Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pojazdów spełniających 

wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych 

dokumentów w tym zakresie potwierdzającym wypełnienie przez Wykonawcę opisanych 

w niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem 

stosownych dokumentów lub oświadczeń w terminie wskazanym w wezwaniu 

wystosowanym przez Zamawiającego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie 

przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, jak również 

niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, może 

zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienależyte wykonanie 

umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa 

odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszym ustępie i wystąpienia z tego powodu skutków 

prawnych określonych przepisami prawa (w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia 

umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za szkodę. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została 

rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Czas na realizację umowy wynosi 100 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy przed upływem okresu, o którym mowa w ust.1, Wykonawca dostarczy wszystkie 

zamawiane części, o których stanowi zał. Nr 2 do niniejszej umowy  , Umowę uznaje się za wykonaną z 

chwilą odbioru przez Zamawiającego  ostatniej zamówionej części. 

3. Wykonanie umowy, o którym mowa w ust.2 nie ma wpływu na postanowienia §3 oraz §7 Umowy. 

4. Dostawy mogą  się odbywać partiami/transzami lub jednorazowo. 
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5. Przyjęcie każdej dostawy przez Zamawiającego potwierdzone będzie protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad 

i usterek w dostarczonym przedmiocie umowy. 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek wraz z dokumentami 

gwarancyjnymi. Przedmiot umowy musi być nowy fabrycznie i dostarczony przez Wykonawcę  

w oryginalnym opakowaniu producenta. 

2. Odbioru jakościowego i ilościowego dokona upoważniony pracownik Zamawiającego, czego 

potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy i powiadomienia 

Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie 

ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym okresie wad 

ukrytych dostarczonych części, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. 

4. Wadliwej jakości przedmiot umowy – o ile zachodzą podstawy do jego wymiany na podstawie 

uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi (na podstawie §7) - Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić na własny koszt i ryzyko, a następnie w terminie określonym przez Zamawiającego 

dostarczyć część fabrycznie nową, wolną od wad. 

5. Z chwilą wymiany wadliwej części, przez co rozumie się dostawę w oryginalnym opakowaniu 

producenta do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego przedmiotu umowy okres gwarancji na 

dostarczony przedmiot liczony jest od nowa. 

§ 4 

Osoby koordynujące wykonanie umowy 

1. Zamawiający ustanawia Panią/a ………………………….. upoważnionym pracownikiem, o którym 

mowa w §3 ust.2 - osoba nadzorująca realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, Dyrektor wyznaczy w zastępstwie nową osobę. 

3. Wykonawca ustanawia Panią/a …………………….. osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy - osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy. 

4. Osoby wymienione w ust.1 i ust.3 są uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania Przedmiotu 

Umowy, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań 

koniecznych do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia za dostawę części zamiennych będących przedmiotem Umowy wynosi : 

➢ ……………………… ( wg. Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do   niniejszej umowy) 

zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………...  

………………………………………. brutto). 

2. Z tytułu należytego, wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie zgodnie 

z wartością dostarczonych części, których dostawa została potwierdzona protokołem zdawczo-

odbiorczym, o którym mowa w §2 ust.5. 
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3. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, 

nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca 

mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją 

Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych 

nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury  z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po 

podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy 

stanowiącego załącznik do wystawionej faktury, a także stosownych, wymaganych przepisami prawa 

certyfikatów, atestów itp. W przypadku dostaw partiami/transzami, Wykonawca uprawniony będzie do 

wystawienia faktury obejmującej części z danej dostawy po podpisaniu przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego dostarczoną transzę/partię części. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę pod względem rachunkowym i formalnym faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest * (niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT. 

7. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy winny być wystawiane na  

Nabywca : 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

NIP: 676 101 37 17 

Jednostka odbierająca : 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

8. Faktury winny być doręczane na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Wykonawca może również 

wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa 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. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie 

wymagane na podstawie zapisów Umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na 

adres Kraków - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw, obowiązków oraz wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na przedmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

którego prawa i obowiązki dotyczą. 

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

§ 6 

Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z części zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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§ 7 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi na dostarczone części na warunkach 

określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone części na warunkach 

określonych w kodeksie cywilnym na okres ……. miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy. Okres ten nie 

dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki gwarancji producenta 

sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja 

Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta 

udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez 

producenta sprzętu potwierdzają przekazane przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji 

jakości. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, 

tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis 

niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art.577 kodeksu cywilnego. 

4. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca wyraża zgodę na samodzielną 

rozbudowę lub zmianę konfiguracji przez Zamawiającego sprzętu bez utraty uprawnień z tytułu 

gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę. 

5. W przypadku konieczności naprawy sprzętu objętego umową w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu części zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych niż 

części naprawiane, na czas naprawy, jeżeli naprawa połączona jest z niemożnością użytkowania przez 

Zamawiającego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem przez okres dłuższy niż 24 godziny. 

6. Maksymalny czas naprawy sprzętu nie przekroczy 14 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego. 

7. Koszt transportu reklamowanych części zamiennych (odbioru od Zamawiającego uszkodzonych części 

zamiennych oraz wysłania Zamawiającemu nowych sprawnych części zamiennych) pokrywa 

każdorazowo Wykonawca. W razie potrzeby przyjazdu pracownika serwisu Wykonawcy, koszt dojazdu 

i transportu w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca. 

8. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi na dostarczone nowe części zamienne do parkomatów, 

Wykonawca raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, udzieli bezpośredniego 

dwudniowego wsparcia technicznego, świadczonego w miejscu zamontowania parkomatów, tj. w OPP 

w Krakowie przez uprawnionego i wykwalifikowanego pracownika serwisu Wykonawcy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostawie lub jej części w wysokości 0,1%  należnego z tytułu dostawy 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

b) za dostarczenie niekompatybilnych z posiadanymi urządzeniami części, w szczególności 

czytników/selektorów monet i braku przez nie akceptacji nominałów monet pochodzących 

z wszystkich emisji NBP - w wysokości 0,1%  należnego z tytułu dostawy wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w §5 ust.1 za każdy dzień wadliwego działania każdego rodzaju 

podzespołu. 
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c) w razie opóźnienia w wymianie wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy określonego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, 

d) w razie opóźnienia w wykonaniu przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi lub 

gwarancji 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 ust.1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w §5 ust.1  Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy wysokość zastrzeżonej kary 

umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Łączna wysokość kar wskazanych w ust.1 nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto za realizację całego 

przedmiotu Umowy 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku zmian 

przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu niniejszej umowy, w szczególności zmian stawek 

podatku VAT. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Warunki odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy. Stan zaawansowania wykonania Umowy 

określać będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 

postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków 

stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje realizację przedmiotu 

umowy  na okres dłuższy niż 14 dni, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższej niż 14 dni 

licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1  Umowy, 

3) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem 

wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania 

zobowiązania. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 
4. Zamawiający może także odstąpić od umowy w terminie miesiąca od zaistnienia następującej 

sytuacji: 5-cio krotnego stwierdzenia na piśmie (w formie notatki lub protokołu) nienależytego 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  Termin miesięczny liczony jest od daty sporządzenia 

notatki lub protokołu.  

5. Jeżeli z powodu epidemii COVID- 19  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
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terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.   

6. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11  

Klauzula interpretacyjna 

W przypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszej umowy okazały się nieskuteczne lub też 

w przypadku, gdy okaże się, iż umowa niniejsza zawiera jakiekolwiek luki, nie będzie to miało wpływu na 

skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce postanowień, które okażą się bezskuteczne, za 

skuteczne uzna się te postanowienia, które odpowiadają znaczeniu i celowi niniejszej umowy oraz które 

wynikają z całości jej uregulowań, a które tym samym uznaje się za umówione przez strony. 

§ 12  

Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną 

ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie 

i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

2. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 

2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania wrogów 

zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 

2.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 

odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów 

wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 

2.3. ych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, 

powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 

2.4. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze), 

2.5. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie 

drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 

4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz 

konsekwencje dla realizacji Umowy. 

5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania 

terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i / lub jego skutki. Termin realizacji 

wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i / lub jego skutków 

uprzednio wymienionych. 

6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków 

i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
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8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni 

i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania 

do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

§13 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 albo art.14 

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 (dalej: „RODO”), 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu 

umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

1.1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, 

1.2. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby realizację umowę ze strony Wykonawcy 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. 

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował przy 

realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze 

szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 

żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych 

w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w §13 ust.1 i ust.2 niniejszej umowy. W celu 

uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie 

Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach 

którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne 

lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, 

dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

przewidzianych w §13 ust.1 i ust.2 niniejszej Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego 

roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 

z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez 

osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w §10 ust.1 

i ust.2 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 
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Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w §13 ust.1 i ust.2. 

§ 14 

Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w całości 

lub w części w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie 

odstąpienia. 

§ 15 

Obowiązek informacyjny Stron umowy w związku z COVID-19 

1.  Strony umowy, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 

11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1)-5), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 

umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1 

pkt. 1)-5), składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia 

tych wykonawców. 

3. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

umowy. 

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, 

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z 

uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. 

Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania. 

5. W związku zawartymi w niniejszej umowie postanowieniami dotyczącymi kar umownych oraz 

odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu 
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oznaczonych okoliczności, Strona niniejszej umowy w stanowisku, o którym mowa w ust. 4, 

przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

umowy oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar oraz odszkodowań, lub ich wysokość. 

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach : 

3.1. Jeden dla Zamawiającego, 

3.2. Jeden dla Wykonawcy. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

4.1. Załącznik nr 1 –  opis przedmiotu zamówienia 

4.2. Załącznik nr 2  –  oferta Wykonawcy 

4.3. Załącznik nr 3  –  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”). 

▪ Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Leszek Marmon, tel.: 12-616-74-56, e-mail: 

lmarmon@zdmk.krakow.pl . 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego zamówienia pn. ………/nazwa 

zamówienia/……………………………………….(dalej „Zamówienie”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko; 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi 

przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony 

Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w realizacji 

umowy – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i 

nazwisko; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c, e RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Zamówienia, zawartej w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji Zamówienia,   

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Zamówienia. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania 

danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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