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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
 

Wzór umowy 
 

UMOWA nr ……… 
 

zawarta w Radomiu, w dniu ………………..2021 r., pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, zarejestrowaną w  Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, o kapitale zakładowym 

49 470 000 zł, NIP: 7960012796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

………………………………………… -  ………………………………….. 

………………………………………..  - ………………………………….. 

 

zwaną dalej: „Zleceniobiorcą”,  

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………….   -   …………………………………. 

 
zwaną dalej „Zleceniodawcą”,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 
Umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie 
postępowania poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019  poz. 2019  
z późn. zm.) – o wartości szacunkowej poniżej 428 000 euro, według Regulaminu udzielania zamówień  
w MPK w Radomiu Sp. z o.o. 
 

§ 1 
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający  

na utwardzeniu kruszywem terenu zajezdni MPK w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. Wjazdowej 4.  

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej Umowy dokumentacja 
projektowa, składająca się z:  
2.1.  projektu budowlanego; 

2.2 przedmiaru robót;  

2.3.  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  

2.4.  kosztorysu ofertowego.  
3.  Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym  

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie  
z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia.  
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4.  Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty  
i zabudowane materiały wynosi 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy.  

5.  Roboty będą realizowane na podstawie oferty wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym 
zgodnie z uzgodnionymi warunkami realizacji zadania, stanowiącymi załączniki do niniejszej  
umowy.  

§ 2 
1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………2021 r.  

2.  Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia ……… 2021 r.  

 
§ 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają, na podstawie formularza ofertowego (załącznik nr 1 
do umowy), wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: ……………..…………….zł (słownie złotych: 
……………………….………………………………………………………………………………………….……) netto, powiększone  
o należny podatek VAT 23%, w kwocie …………….. zł, tj. ……………..……... zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………..) brutto.  
 

§ 4 
1.  Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie p. …………………. tel. ………… . Zamawiający 

dopuszcza zmianę kierownika budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, po akceptacji 
Zamawiającego (nowy kierownik budowy musi posiadać kwalifikacje nie niższe,  
niż kierownik ustępujący).  

2.  Wykonawca w pełni odpowiada za czynności kierownika robót.  
 

§ 5 
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację umowy, kontakty  

z Wykonawcą oraz odbiór przedmiotu umowy są: 

1.1 ……………………… - inspektor nadzoru, tel. ………………………, e-mail: ... . 

1.2 ……………………… - kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą i Ochroną Środowiska MPK  
w Radomiu Sp. z o.o.,  tel. ………………………, e-mail: … .  

2.  Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz kontakty  
z Zamawiającym jest: ………………………. tel. ………………………. . 

 
§ 6 

1.  W ciągu 3 dni roboczych od daty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający przekaże 
protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Ponadto Zamawiający określi również drogi dojazdowe do terenu 
budowy oraz warunki wjazdu i wyjazdu na teren budowy. Integralną część protokołu stanowić 
będzie załącznik graficzny określający granice przekazanego terenu. Uwaga: Droga dojazdowa jest 
drogą publiczną czynną. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb i przepisów prawa  
w uzgodnieniu z Zamawiającym:  
2.1. sporządzić i dostarczyć inspektorowi nadzoru, w dniu przekazania terenu budowy, dodatkowy 

egzemplarz kosztorysu ofertowego podpisany przez Wykonawcę;  

2.2.  utrzymać tymczasowe urządzenia terenu budowy oraz usunąć je i doprowadzić teren budowy 
do należytego stanu i porządku w terminie do dnia rozpoczęcia odbioru obiektu 
budowlanego, w zależności od warunków atmosferycznych i wystąpienia takiej konieczności 
ogrzewać lub osuszać obiekty w czasie realizacji robót;  

2.3.  wykonać próby i pomiary techniczne.  
3.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie 

budowy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachować jego pierwotny stan techniczny.  
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4.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz warunki bezpieczeństwa pożarowego.  

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu.  

6.  Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie 
prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.  

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując wyroby budowlane własne, 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie  
w rozumieniu przepisów art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333 z późn. zm.).  

2. Elementy niezbędne do realizacji umowy, Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny 
koszt w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru na terenie, na którym świadczy usługi. 

3.  Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania  
w budownictwie.  

4.  Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót lub odmową 
dokonania odbioru częściowego elementu robót przez Zamawiającego.  

 
§ 8 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii  
i zakresie określonej przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

2.  Wykonawca może zlecić, w części lub w całości, roboty objęte przedmiotem umowy 
podwykonawcom z przywołaniem zakresu robót, który będą wykonywać.  

3.  Zlecenie wykonania części lub całości robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

4.  Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego.  

5.  Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy.  

6.  Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy przez podwykonawcę z kolejnym podwykonawcą.  

7.  Umowy, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

8.  Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.  

9.   Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na 5 dni roboczych przed terminem płatności faktury 
przez Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest 
częścią składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, włącznie 
z określeniem daty wpływu środków na jego konto. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 
kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej 
potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót. Za dokonanie zapłaty 
przyjmuje się termin uznania rachunku podwykonawcy.  

10.  W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zatrzyma  
z danej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu 
otrzymania tego potwierdzenia. Fakt zatrzymania płatności części należności dla Wykonawcy nie 
powoduje naliczenia odsetek z tytułu odroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia 
potwierdzenia zgodnie z ust. 9.  



4 

 

11.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodu 
określonego w ust. 10.  

12.  Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 9 upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania  
od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców wskazanych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy  
z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  

 
 

§ 9 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli procesu wykonywania robót w trakcie ich realizacji. 

Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania  
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym  
do Wykonawcy.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady spowodowane przez siebie jak i przez podwykonawców 
w trakcie realizacji robót, dokonując poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3.  Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Zamawiający zastosuje kary umowne 
zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2.4. lub ma prawo odstąpić od umowy, uznając winę Wykonawcy  
za nienależyte wykonanie umowy oraz zastosować karę umowną zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2.2. 
umowy.  

 
§ 10 

1.  Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jedną fakturą końcową.  

2.  Fakturę końcową za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży w terminie nie 
dłuższym, niż 14 dni po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy  
przez Zamawiającego. Fakturę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania  
od Wykonawcy, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na wskazany na fakturze 
rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

4.  Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura po spełnieniu 
poniższych kryteriów:  
4.1. wystawienie faktury możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę  
do realizacji skutecznego odbioru przedmiotu umowy;  

4.2.  za skuteczny odbiór uznaje się podpisanie przez obie Strony bezusterkowego protokołu 
odbioru;  

4.3. do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji zaliczyć należy podpisane 
przez obydwie Strony, w tym inspektora nadzoru: księgę obmiarów, kosztorys 
powykonawczy, protokół odbioru końcowego oraz protokół rozliczenia finansowego 
odebranych robót, którego data podpisania równoznaczna jest z datą sprzedaży przedmiotu 
umowy.  

 
§ 11 

1.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu budowlanego  
do odbioru, komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, komplet 
dokumentów stanowiących podstawę do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych wbudowanych w obiekcie będącym przedmiotem 
odbioru (w rozumieniu przepisów art. 10 Ustawy Prawo budowlane). 
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2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu obiekt budowlany do odbioru w dniu zakończenia robót 
budowlanych, zawiadamiając Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. Za zakończenie robót, uznaje 
się datę wpływu zgłoszenia zakończenia robót do siedziby Zamawiającego. 

3.  Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie późniejszym, niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia  
obiektu do odbioru przez Wykonawcę.  

4.  Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że: 

4.1. Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany  
do odbioru; 

4.2. przedstawione dokumenty, o których mowa w ust. 1 są niekompletne lub wadliwe.  

5.  Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru wykonanych robót. 
6.  Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający 

może: 

6.1  odmówić jego odbioru do czasu ich usunięcia na koszt Wykonawcy i wyznaczyć Wykonawcy 
termin na ich usunięcie  – tak wyznaczony termin nie zmienia terminu wykonania przedmiotu 
umowy określonego w pkt 2; 

6.2  odstąpić od umowy z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych, w tym kary umownej  
za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach.  
7.  Warunkiem uznania zrealizowania przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu odbioru bez 

uwag przez obydwie Strony. 
 

§ 12 
1.  Wykonawcę zobowiązuje się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego 

wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają odpowiedzialność 
odszkodowawczą w formie kar umownych.  

2.  Strony ustalają następujące kary umowne:  
2.1. Wykonawca – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający;  

2.2. Wykonawca – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;  

2.3. Wykonawca – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, w przypadku niewykonania umowy w terminie;  

2.4. Wykonawca – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych 
w okresie realizacji, przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

3.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe  
za opóźnienie.  

4.  Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 
dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym 
związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego 
przez Stronę drugą.  

5.  Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych  
oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego  
za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy.  

6.  Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  

7.  Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy należnego na podstawie wystawionej faktury.  
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§ 13 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie obowiązywania gwarancji jakości  

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  

2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne wygasają po upływie 2 lat - w stosunku  
do robót stanowiących przedmiot umowy.  

3.  Bieg terminu uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie 2 liczony jest od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu dokonania odbioru obiektu budowlanego.  

 
§ 14 

1.  Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach obiektu 
budowlanego w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2.  Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru obiektu budowlanego nie nadają się do usunięcia, a nie 
uniemożliwiają one użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
ma prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim stosunku do utraconej 
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.  

3.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 
na koszt Wykonawcy.  

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji jakości 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastosuje kary umowne zgodnie z §12 ust. 2 pkt 2.4 
umowy oraz może wyznaczyć dodatkowy termin ich usunięcia lub zlecić usunięcie wad osobom 
trzecim na koszt Wykonawcy. O powyższym przedsięwzięciu powiadomi pisemnie Wykonawcę.  

5.  Niedotrzymanie dodatkowego terminu na usunięcie wad skutkować będzie karami zgodnie z § 12 
ust. 2 pkt 2.4 umowy.  

 
§ 15 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  
1.1.  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;  

1.2.  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

1.3.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 7 dni  
od dnia przekazania terenu budowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego;  

1.4.  Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres 3 dni roboczych i nie 
rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego;  

1.5.  Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót ponad 30 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 2 umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;  

1.6.  Wykonawca naruszył postanowienia § 14 niniejszej umowy.  
2.  Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:  

2.1.  Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w okresie 30 dni od upłynięcia terminu 
ustalonego w § 10 ust. 3 umowy;  

2.2.  Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy o ponad 7 dni w stosunku  
do terminu ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona, 
która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu nie jest 
zobowiązana do zapłaty kary umownej, ustalonej w § 12.  

 
§ 16 

1.  Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług jest Wykonawca, zgodnie z Ustawą 
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2019.701 t. j.).  

2.  Wykonawca, na własny koszt i we własnym zakresie, usunie z terenu Zamawiającego powstałe  
w wyniku budowy odpady i przekaże je do unieszkodliwienia.  
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§ 17 
1.  Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności, w formie aneksu do niniejszej umowy jedynie w przypadku:  
1.1.  zmiany wynagrodzenia:  

1.1.1.  w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, bez których niemożliwa jest 
dalsza realizacja zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie 
opracowywania dokumentacji i składania ofert: 

1.1.2. w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT;  

1.2.  zmian numeru konta, adresu firmy – w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie 
o zaistniałej zmianie;  

1.3. zmian osób funkcyjnych - koordynatora robót (po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o zaistniałej zmianie), inspektora nadzoru.  

 
§ 18 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska  
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

2.  Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu  
lub numeru telefonu.  

3.  Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.  

4.  W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone  
pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone.  

5.  W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

6.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą w drodze 
porozumienia Stron. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7.  Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 
7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  

w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom; 
7.2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się  z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres MPK   w Radomiu Sp. z o.o.,  
ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom, pocztą elektroniczną na adres iod@mpk.radom.pl; 

7.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający  
na Zamawiającym; 

7.4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

7.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7.8. posiada Pani/Pan: 
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7.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 

7.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych, przy czym skorzystania z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

7.8.3. 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, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia. 

7.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

7.8.5. 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 których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit c RODO. 

7.9  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie                          
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

8.  Integralną część umowy stanowią: 
8.1. oferta Wykonawcy  - załącznik nr 1 do umowy; 
8.2. dokumentacja projektowa – załącznik nr 2 do umowy. 

9.  Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy.  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


