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UMOWA wzór- istotne postanowienia nr.................................. 
 
Zawarta w dniu .................................., w Krakowie, pomiędzy: 
Zamkiem Królewskim na Wawelu - Państwowymi Zbiorami Sztuki z siedzibą w Krakowie: 31-
001 Kraków, Wawel 5, NIP: 6750004459, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez; 
1. Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Prof. dr hab. Jana Ostrowskiego 
2. Główną Księgową – Iwonę Grędę 
a ................................................................................................................................................................ 
 
 reprezentowanym przez: 
1. ................................................................. 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nr: DZP 282-2/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.).  

 
§ 1. 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku 
Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, które 
to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Działania w zakresie usunięcia awarii i zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca ma obowiązek wykonać 
niezwłocznie. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego w przypadku:   
 ● Zamku na Wawelu nie może przekroczyć  4 (lub …… godzin w przypadku zadeklarowania przez 
Wykonawcę krótszego czasu wykonania tych prac) godzin od zgłoszenia, 
 ● oddziałów terenowych nie może przekroczyć 6 (lub …… godzin w przypadku zadeklarowania przez 
Wykonawcę krótszego czasu wykonania tych prac) godzin od zgłoszenia. 
3. Czas wykonania jednokrotnego (każdorazowego) kompletu czynności dla koszenia trawników (przedmiar 
poz.1.1.2) nie może przekroczyć 2 dni od zgłoszenia a w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę 
krótszego czasu wykonania - 1 dnia. 

§ 2. 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy front robót w dniu podpisania umowy 
a Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty objęte niniejszą umową w terminie od dnia ........... 
2019 roku i zakończyć najpóźniej do dnia 15.04.2020 roku. Umowa wygasa w przypadku upływu 
terminu jej zakończenia lub wyczerpania środków w niej określonych (§ 4 ust. 1). 
2. Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek udostępnienia Wykonawcy na terenie Wawelu i na 
okres realizacji robót ustalony w § 2. ust. 1 niniejszej umowy: 

1) źródeł poboru wody, 
2) zamykanych pomieszczeń przeznaczonych na magazyn narzędzi i materiałów oraz 

pomieszczenia socjalnego.  
§ 3. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 
a. po stronie Wykonawcy: .......................................................................................................; 
b. po stronie Zamawiającego – mgr inż. Katarzyna Żółciak. 

2. Zamawiający powołuje do nadzorowania i odbioru prac: mgr inż. Katarzynę Żółciak. 
 

§ 4. 
1. Ogólny koszt robót ustalony zostaje wstępnie na kwotę:........................... zł netto (słownie: 
.....................................................................................................................). 
2. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych 
w oparciu o  zasady zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt. IX – Opisem przedmiotu zamówienia i wg cen 
jednostkowych określonych w „Arkuszu Cenowym”, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. 
Faktycznie wykonane ilości prac, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego określonego w 
§ 3 nin. umowy, przemnożone będą przez jednostkową cenę netto (ryczałt jednostkowy) określoną dla 
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danej pozycji w „Arkuszu Cenowym”. Do tak wyliczonej wartości zostanie dodany podatek VAT wg 
stawki określonej dla całego zadania. 
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na w/w usługi, ceny brutto obliczane zgodnie z cenami 
netto określonymi w ofercie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z ofercie 
ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany 
cen brutto będą wymagały zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i będą obowiązywały od 
dnia (podpisania) wprowadzenia aneksu. 
4. Wykonawca stosował będzie stawkę VAT zgodnie z przepisami, w wysokości określonej 

w ofercie. 
§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w stosowne oznakowanie 
umożliwiające identyfikację w czasie prowadzonych prac oraz stosowanie schludnego i jednolitego 
stroju - odzieży roboczej. Ponadto, Wykonawca będzie stosował obowiązujące na terenie Wzgórza 
Wawelskiego Zarządzenie wewnętrzne nr DN0210-49/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przepisów 
regulujących kontrolę ruchu osobowego ... wraz z Regulaminami i Instrukcjami (Załączniki do 
niniejszej umowy). 
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie zaplecze socjalne oraz zamykane pomieszczenie 
przeznaczone na magazyn narzędzi i materiałów, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Przekazanie 
zaplecza socjalnego i pomieszczenia magazynowego nastąpi na podstawie protokołu podpisanego 
przez strony, który stanowić będzie podstawę do ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy za 
zajmowane pomieszczenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań wewnętrznych Zamku Królewskiego na 
Wawelu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia przekazanych pomieszczeń 
magazynowych w podręczny sprzęt gaśniczy. 
4.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. z 2018 
poz. 992 t.j. z dnia 24.05.2018) oraz oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia lub umowy. 
5. Wykonawca, w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy listę pracowników 
zatrudnionych przy realizacji zadania z podaniem imienia, nazwiska, a odnośnie osoby/osób z 
doświadczeniem, o którym mowa w pkt. XIII SIWZ Kryteria oceny ofert "Doświadczenie personelu - 
ogrodników" także informację o wykonywanej funkcji1 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że 
przedstawieni w liście pracownicy nie byli karani za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu oraz, że 
nie toczy się przeciwko nim postępowanie za takie przestępstwa. Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo przy zmianie personelu do aktualizacji listy wraz z oświadczeniem, o których mowa w 
niniejszym ustępie. 

§ 6. 
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej usługi będące przedmiotem niniejszej umowy i posiada 
opłaconą polisę o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 500.000,00 zł. 
2. Wykonawca oświadcza, iż po upływie ważności polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 
ubezpieczenia będzie odnawiać ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu 
zamówienia.    

§ 7. 
1. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin i wytycznymi 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
ewidencję zabiegów ochrony roślin. 
Należy stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą- instrukcją 
stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. 
Zabiegi należy wykonywać w dni bezwietrzne i poza godzinami nasilenia ruchu turystycznego. 
zalecane stosowanie metod ekologicznych preparatów określanych jako praktycznie nieszkodliwe. 
Konieczność zastosowania środków ochrony, wymaga każdorazowo zgłoszenia Zamawiającemu 
i uzasadnienia, a wykonany zabieg ewidencji wg zasad jw. (wpis do Dziennika Pracy). Ewentualne 

                                                           
1 zapis zostanie usunięte jeżeli Wykonawca nie zaoferuje osoby/osób z doświadczeniem, opisanym w pkt. XIII SIWZ 
Kryteria oceny ofert "Doświadczenie personelu - ogrodników". 
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środki ochrony muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich 
i w ilościach niezbędnych do bieżącego użycia. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac profesjonalnie, zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodniczej, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie 
wynikającym z przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do przestrzegania zapisów wynikających 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach, ustawy o ochronie przyrody. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza 
odpadów wraz z ich zagospodarowaniem - w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 
(Dz.U. z 2018 poz. 992 t.j. z dnia 24.05.2018). 
5. Wykonawca, który przy wykonywaniu przedmiotu umowy naruszy wymagania określone 
w rozdziale 4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (DZ.U.2018.142) ponosi 
odpowiedzialność określoną w art. 88 tej ustawy. 
6. Wraz z fakturami Wykonawca obowiązany jest składać, bez uprzedniego wezwania 
Zamawiającego, oświadczenie, że wszystkie osoby wykonujące prace techniczne dotyczące 
pielęgnacji i konserwacji drzew oraz prace techniczne dotyczące pielęgnacji zieleni niskiej są 
zatrudnione na umowę o pracę. 
7. W zakresie kontroli zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Zamawiającemu przysługują wszelkie 
uprawnienia wynikające z postanowień SIWZ (pkt. III.2) postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 
8. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest w szczególności do:  

 a) składania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 
 zatrudniania na umowę o pracę, 
 b) składania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
 wymogu, 
 c) poddania się kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
a Zamawiający uprawniony do: 
 d) zawiadomienia odpowiednich organów w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa. 

9. Na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca obowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu, odpowiednie do żądania, wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia, tj.: 

a) oświadczenie (Wykonawcy lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie musi zawierać 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopię umowy/umów Wykonawca zanonimizuje w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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) [dalej zwane RODO]. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu mają być możliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie elementów, które należy zanonimizować ma 
charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają utajnieniu, 
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zatem musi zostać przeanalizowana pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
10. Wykonawca może dokonać zmiany osoby/osób, o której mowa w ust.6 wyłącznie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana ta nie będzie stanowić zmiany Umowy. 
 

§ 8. 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur 
częściowych i końcowej. 
Odbiór robót nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia dziennika prac- rejestru wykonywanych czynności. 
2. Koszty założenia i  prowadzenia Dziennika prac nie będą przedmiotem odrębnych rozliczeń. 
Potwierdzone kopie z Dziennika Prac, dotyczące danego okresu rozliczeniowego, Wykonawca 
załączać będzie do kosztorysów powykonawczych. 
3. Przedmiotem odbioru będą poszczególne części umowy ustalone zgodnie z ust. 1 oraz etapy 
pielęgnacji bieżącej. 
4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych dotyczących pielęgnacji bieżącej będą kosztorysy 
powykonawcze (obejmujące faktyczne ilości i ceny jednostkowe określone w ofercie) sporządzane 
przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Faktury częściowe za wykonane 
usługi będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca. 
5. Zapłata następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy: numer rachunku – 
.................................................................................. w terminie do 21 dni liczonym od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót do Zamawiającego.  
7. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

       § 9. 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 
Na podstawie złożonej oferty Wykonawca udziela następujących gwarancji na prawidłowe wykonanie 
prac objętych zamówieniem: 

a) pielęgnacja terenów zieleni na Wawelu w tym nasadzenia roślin dostarczonych przez 
Wykonawcę (cebulowe, krzewy, krzewinki, byliny) ……………. (minimum 12) 
miesięcy 

b) Pielęgnacja 2-ch drzew w O/Stryszów oraz pielęgnacja 4-ch drzew na Wawelu, w tym 
założonych wiązań dynamicznych i statycznych ………. (minimum 24) miesiące 

c) Materiał zastosowanych wiązań w tym liny propylenowe odporne na UV, atestowane:  
- ……… (minimum 8) lat dla drzewa nr 5 (Wawel), 
- ........ (minimum 3) lata dla drzew nr 2-4 (Wawel), 
- ........ (minimum 4) lata dla drzew nr 35 i 122 (Stryszów), 

d) Pozostałe prace ………(minimum 12) miesięcy 
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do: 
- nieodpłatnego usunięcia efektów błędnie wykonanych prac w ciągu ...........tygodni od daty ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§ 11. 
1. W przypadku naruszenia postanowień umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary 
umowne zgodnie z poniższymi zasadami. 
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2. W przypadku niewykonania lub w razie nienależytego wykonania części umowy objętej odbiorem, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości do 10 % 
kwoty, określonej w § 4 ust. 1 Umowy części podlegającej odbiorowi. 
3. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty, określonej w 
§ 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  
4. W przypadku opóźnienia działań w zakresie usunięcia awarii i zagrożenia bezpieczeństwa - 1 % 
kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w prawidłowej 
realizacji prac określonych w §1 ust.2. 
5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace techniczne dotyczące pielęgnacji i konserwacji 
drzew oraz osób wykonujących prace techniczne dotyczące pielęgnacji zieleni niskiej, o których 
mowa w SIWZ (pkt. III.2) w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,2% kwoty, określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek. 
6. Ponad to, w związku z zaoferowanymi przez Wykonawcę na etapie składania ofert, dodatkowymi 
warunkami realizacji umowy, związanymi z zastosowanymi kryteriami oceny ofert w postępowaniu, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne; 
a) w przypadku nie podjęcia działań w celu usunięcia awarii i zagrożenia bezpieczeństwa w terminach 
określonych w ofercie tj; Wawel do 2 lub 3 godzin, Oddziały terenowe do 4 lub 5 godzin – kara umowna w 
wysokości 5 % wartości umowy za każdy przypadek nie podjęcia działań jw.*  
b) w przypadku każdorazowego nie wykonania kompletu czynności dla koszenia trawników (poz. 1.1.2. 
przedmiaru) w czasie zaoferowanym tj. w ciągu 1 dnia – kara w wysokości 2% wartości umowy za każdy 
taki przypadek*  
c) w przypadku nie potwierdzenia dysponowania ogrodnikami z doświadczeniem opisanym w SIWZ 
pkt. XIII SIWZ Kryteria oceny ofert "Doświadczenie personelu - ogrodników", Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy; za 
każdą z dwóch (2) zadeklarowanych osób po 10%*; 

* w przypadku nie zaoferowania kryteriów dodatkowo punktowanych-dotyczy zapisów pkt. a), b) 
i c), zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu zostaną odpowiednio usunięte. 

7.W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej na zasadach ogólnych. 

§ 12. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku udokumentowanego nie 
usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie określonym w § 10. (zdanie drugie). 
2. Dwukrotne pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego naruszeń przez Wykonawcę postanowień 
niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania 
(rekompensaty) poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili 
rozwiązania umowy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
już części umowy. 

§ 13. 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej i w okolicznościach 
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w okolicznościach 
określonych w niniejszym paragrafie tj. w szczególności w trakcie realizacji umowy może ulec 
zmianie zakres, sposób wykonywania, sposób rozliczenia, cena lub termin realizacji w przypadku;  
- wystąpienia przyczyny powodującej, że dalsza realizacja przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami będzie niekorzystna dla Zamawiającego lub obiektu, w którym jest realizowana 
umowa, lub 

- zajdą zdarzenia na skutek, których pojawią się korzystniejsze dla Zamawiającego lub dla obiektu, w 
którym jest realizowana umowa sposoby realizacji umowy, lub 
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- wystąpią okoliczności związane z charakterem obiektu, w którym jest realizowana umowa albo z 
zadaniami statutowymi Zamawiającego, powodujące, że realizacja umowy zgodnie z jej 
postanowieniami staje się niemożliwa, lub 

- z powodu zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie nagłe 
o charakterze zewnętrznym, którego żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna 
ze stron umowy nie ma wpływu, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
szczególności ekstremalne zjawiska meteorologiczne) realizacja umowy w sposób w niej określony 
będzie niemożliwa lub konieczne będzie wykonanie prac dodatkowych.  

- z powodu ewentualnych robót remontowo-budowlanych realizacja umowy /realizacja umowy w 
sposób w niej określony będzie niemożliwa lub konieczne będzie wykonanie prac dodatkowych. 

 - nastąpi zmiana wysokości podatku VAT 
-wystąpią okoliczności będące podstawą zmiany terminu wykonania zadania (np. niekorzystne, 

nietypowe warunki meteorologiczne uniemożliwiające prowadzenie prac, powodujące zmiany w 
standardach postępowania w danym czasie okresu wegetacyjnego, opóźnienia, utrudnienia lub 
przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez 
Zamawiającego na terenie prac) 

- wystąpienia konieczności powtórzenia usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp 
(Dz.U.2018, poz. 1986 j.t. z późn. zm.). 
W przypadku rezygnacji z części prac lub zlecenia prac dodatkowych będą one rozliczone na 
podstawie uzgodnionej między stronami wyceny, sporządzonej według podstaw i zasad określonych w 
przedmiarze i ofercie. 
2.  Sposób dokonywania zmian. 
Każda ze stron może zgłosić potrzebę zmiany niniejszej umowy poprzez pisemny wniosek do drugiej 
ze strony, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem dla danej zmiany, z powołaniem się na wystąpienie 
jednego z w/w warunków i z podaniem opisu proponowanej zmiany. 
Wniosek taki winien zawierać wskazanie skutków finansowych i terminowych zmiany. 
Jeśli strony dojdą do porozumienia, co do potrzeby i treści zmiany umowy, mogą dokonać takiej 
zmiany wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

    

§ 14. 
Oświadczenia Stron w zakresie ochrony danych osób fizycznych 

1. Zamawiający, 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”, informuje, że: 
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał Zamawiający w związku z zawarciem Umowy jest Zamek Królewski na Wawelu - 
Państwowe Zbiory Sztuki z siedzibą w Krakowie: 31-001 Kraków, Wawel 5, NIP 6750004459; 
inspektorem ochrony danych osobowych w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach 
Sztuki jest Maciej Rymaszewski, kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wawel.org.pl; 
b) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca 
na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych 
Zbiorów Sztuki - nr sprawy DZP 282-2/19" i realizacją Umowy; 
c) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z póź. zm.); 
d) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, 
w tym okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy; 
e) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy;  
f) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
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g) osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy posiadają: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących; 
- 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 uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 
h) osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z 
zawarciem Umowy nie przysługuje: 
- 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; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu realizacji Umowy. 

§ 15. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy prawo zamówień publicznych.  
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod orzecznictwo sądu 
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 16. 
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz 
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

 
§ 17. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla 
Zamawiającego.  

§ 18. 
We wszystkich sprawach związanych z niniejszą umową prosimy powoływać się na numer rejestru 
umów: ……………………………………………………………………………………………………  
 
Załączniki do niniejszej umowy: 

1. Oferta Wykonawcy (wraz z  Arkuszem cenowym); 
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z kompletem załączników (na CD); 
3. Zarządzenie wewnętrzne nr DN0210-49/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przepisów 

regulujących kontrolę ruchu osobowego ...  wraz z Regulaminami i Instrukcjami; 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru/Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej/Pełnomocnictwo, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 
reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/w celu 
weryfikacji Wykonawcy; 

5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia; 
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie: kierowania pracami 

stanowiącymi przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U.2017.2187j.t. z późn. zm.) i wymogami określonymi w art.37b.1, 2 ustawy i 
dokumentami potwierdzającymi jak w art.37g.1 ustawy 

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie: wykonywania prac 
technicznych dotyczących pielęgnacji i konserwacji drzew (zgodnie z ustawą jak wyżej art. 
37.b.3 i art. 37g.1) 
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