
  
Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.14/25/11/20 

 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA Nr ……/ZP/……… 

 

zawarta w dniu __ __ ____ r. we Włocławku, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy 

ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, NIP 888-020-59-21, REGON 910041776,  

o kapitale zakładowym w wysokości 18.190.900,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. Sylwia Wojciechowska  – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

lub łącznie „Stronami”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego,  

w terminach wskazanych przez Zamawiającego, odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony 

indywidulanej, zwane w dalszej części umowy „towarem". Asortyment, ilość i ceny jednostkowe 

określa załącznik nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowy). Załącznik 

stanowi integralną część umowy. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do Umowy 

pozostają niezmienne przez okres realizacji Umowy. 

2. Dostarczany towar musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, a w szczególności: 

 odpowiadać wszystkim cechom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

 być fabrycznie nowy, 

 być oznaczony znakiem CE, 

 być wolny od wad fizycznych i prawnych, 
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 posiadać stosowne atesty, certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu 

handlowego oraz być zgodny z normami, jeżeli wymaga tego Zamawiający lub odpowiednie 

przepisy prawa, 

3. Zamawiany towar musi być dostarczony przez Wykonawcę w takim opakowaniu, jakie jest 

wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu 

do miejsca dostawy. Ponadto zamawiany asortyment musi być dostarczony w opakowaniu 

zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi. 

4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy 

wymaga aby asortyment był zgodny ze zharmonizowanymi normami polskimi lub europejskimi, 

Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany jest dołączyć odpowiednie deklaracje zgodności  

UE wraz z certyfikatami oceny typu WE, jeśli asortyment, o którym mowa podlega ocenie typu  

WE ze względu na kategorię ryzyka związanego z ich użytkowaniem. 

5. Zamawiający wymaga aby deklaracje UE oraz certyfikaty oceny typu WE były sporządzone  

w języku polskim. 

6. Do każdej partii dostaw Wykonawca zobowiązany jest dołączyć atesty i/lub inne certyfikaty 

wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe instrukcje 

użytkowania, prania i czyszczenia sortów odzieżowych. 

7. Specyfikacja rozmiarowa wyszczególnionych w załączniku nr 2 towarów zostanie przekazana 

Wykonawcy, każdorazowo przy zamówieniu poszczególnych partii towaru. 

8. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, licząc od daty odbioru towaru 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość serwisu posprzedażnego. przez który rozumie 

termin naprawy towaru lub jego wymianę na taki sam towar wolny od wad oraz termin wymiany lub 

zmiany rozmiarów zamówionych i dostarczonych towarów. Serwis posprzedażny dotyczy 

reklamacji w przypadku ujawnienia wad towarów podczas jego użytkowania w okresie gwarancji, 

jak również wymianę lub zmianę rozmiarów zamówionych i dostarczonych towarów w okresie 

gwarancji. Powyższe nie dotyczy wad stwierdzonych przy odbiorze zamówionej partii towaru. 

10. Odzież ochronna winna być oznakowana zgodnie z aktualnymi normami, metką identyfikującą 

wyrób (rodzaj wyrobu, nazwę, znak producenta, wielkość odzieży, numer normy, której wymagania 

odzież spełnia, znak graficzny oraz klasę ochrony, sposób konserwacji). 

11. Zamawiający wymaga szycia na wskazany w zamówieniu wymiar krótkich serii odzieży. 

 

§ 2 

Rozliczenie finansowe umowy 

1. Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych 

potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości, nie spowoduje zmian cen 

jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający deklaruje wykorzystanie minimum 80% 

wartości zamówienia podstawowego określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Za należyte wykonanie umowy w podstawowym zakresie przedmiotu zamówienia zdefiniowanym 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości:  

netto: ……………. zł (słownie: ………………………………………………) 

VAT: …………….. zł (słownie: …………………….………………..………) 

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

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zmniejszeniu ulegnie 

również wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 2, przy czym wyliczenie obniżenia 

wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem cen jednostkowych odzieży roboczej i ochronnej, środków 
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ochrony indywidualnej określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik numer 1 do 

Umowy, w stosunku do których Zamawiający skorzystał z określonego w ust. 1 prawa zmniejszenia 

ilości.  

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. prawa opcji Wykonawcy przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie, w maksymalnej wysokości: 

 wartość netto: ___________ zł (słownie: __________ złotych 00/100) 

 VAT: __________zł 

 wartość brutto: _____________ zł (słownie: _______________ złotych 00/100) 

wyliczone zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik numer 1 do Umowy.  

4. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia 

poszerzonego w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego.  

5. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również 

nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu 

niezrealizowania tego zamówienia.  

6. Zapłata należności będzie dokonywana w drodze faktur częściowych, za dostarczoną partię 

przedmiotu umowy, w oparciu o cenę jednostkową określoną w formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik n 1 do Umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ________________________________ (wpisać numer rachunku bankowego). 

9. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§3 

Miejsce i termin wykonania umowy 

1. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie – partiami, przez okres obowiązywania Umowy, ilościowo 

według zapotrzebowania Zamawiającego, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. 

2. Składanie zamówień dotyczących dostaw następowało będzie na podstawie pisemnych zleceń 

przesyłanych Wykonawcy e-mailem na adres: _________________ określających asortyment i ilość 

artykułów. Zamawiający może zamówić uzupełniającą dostawę doraźną w dniu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego transportem własnym 

– osobiście lub przez upoważnionego pracownika. Dostawa artykułów higienicznych, sprzętu 

dotyczącego ochrony twarzy, słuchu, oczu i głowy, rękawic, oraz obuwia roboczego i ochronnego 

odbywać się będzie w terminie nie przekraczającym __ dni roboczych od dnia przesłania 

zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 powyżej0. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej szytej 

szablonowo nie może przekraczać 14 dni roboczych, natomiast w przypadku odzieży roboczej  

i ochronnej szytej na miarę dopuszcza się  możliwość wydłużenia terminu do 21 dni roboczych od 

dnia przesłania zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. Koszty dostawy obciążają 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, aby dostawy, o których mowa w ust. 1 były kompletne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego przynajmniej 3 dni wcześniej                                  

o planowanym terminie dostawy, telefonicznie na nr tel. 54/412 38 65, bądź za pomocą poczty 

elektronicznej hannadomzalska@saniko.com.pl, bozenastawicka@saniko.com.pl. 

6. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: siedziba Zamawiającego zlokalizowana przy  

ul. Komunalna 4 we Włocławku. 
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7. Dostawy winny być zrealizowane w godzinach od 7:30 do 14:00. 

8. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. 

9. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

10. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż do dnia 15.12.2021 r.  

11. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem 

Zamawiającego.  

 

§4 

Warunki dostawy i odbioru 

1. Dostawy o których mowa w § 3 ust 1 Umowy, mogą odbywać się nie częściej niż 2 razy w miesiącu. 

2. Dostawy częściowe będą potwierdzone odbiorem ilościowym i jakościowym, który przeprowadzą 

przedstawiciele obydwu Stron. 

3. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, który winien zostać 

podpisany przez obie Strony Umowy. 

4. W przypadku ujawnienia braków ilościowych albo wad w chwili odbioru Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego: 

a) w przypadku braków ilościowych – brakujące materiały, 

b) w przypadku wad materiałów – materiały wolne od wad. 

 

§5 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością przyjętą  

w obrocie gospodarczym. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 

działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania 

korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe 

zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, gwarancji, rękojmi za wady oraz 

niezakończonych rozliczeń wynikających z Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością                                

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz 

PN ISO 45001.  

5. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

d) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

6.  Za realizację Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym ustanawia się:  

 Hannę Domżalską – Starszy Inspektor ds. BHP 

7. Za realizację Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym ustanawia się: ________________ 

(wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe). 
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§ 6 

Reklamacje (serwis posprzedażny) 

1. W przypadku, gdy w okresie gwarancji podczas użytkowania przedmiotu umowy zostaną 

stwierdzone wady lub gdy zajdzie konieczność wymiany lub zmiany rozmiarów zamówionych  

i dostarczonych towarów, Zamawiający: 

1) powiadamia Wykonawcę o terminie sporządzenia protokołu z reklamacji z udziałem stron 

Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający uznaje,  

że Wykonawca nie kwestionuje treści protokołu, 

2) żąda dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub wymiany czy zamiany rozmiarów 

zamówionych i dostarczonych towarów w terminie ___ dni roboczych od otrzymania protokołu 

przez Wykonawcę (wpisać ilość dni wg danych zawartych w formularzu ofertowym). 

2. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do przestrzegania zaleceń 

producenta co do sposobu użytkowania i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy poza przypadkami określonymi w k.c. w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub jej 

nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

w tym niewłaściwie realizuje obowiązki wynikające z serwisu posprzedażnego, 

3) likwidacji Wykonawcy. 

2. 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 odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy 

nie przysługuje prawo do dochodzenia: 

a) należności za niezrealizowaną dostawę artykułów, 

b) odszkodowania za utracone korzyści. 

 

§8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5%  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 2, co stanowi kwotę ___________ złotych, (słownie złotych: 

___________________). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: __________________ 

3. Całość zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty wykonania przez Wykonawcę 

całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. W przypadku gdy na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych  

w trakcie odbioru lub w okresie użytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiający upoważniony jest 

do dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy wniesionym przez Wykonawcę, 

z przeznaczeniem na usunięcie stwierdzonych wad. 
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§ 9 

Kary umowne 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                                   

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub jego części - 

w wysokości 2 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia, którego dana partia dostawy 

dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za niewłaściwe realizowanie obowiązków wynikających z serwisu posprzedażnego  

w wysokości 2,5 % wartości brutto wadliwie zrealizowanego zamówienia lub wartości brutto 

towarów wymienianych lub zmienianych, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminu ustalonego przez Strony na usunięcie wad lub wymiany/zamiany towaru. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, z zastrzeżeniem art. 145 

ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

3. Wysokość kar umownych dotyczy wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 lub 3, w zależności  

od tego czy odstąpienie dotyczy przedmiotu zamówienia realizowanego w zakresie podstawowym 

czy zakresie opcjonalnym. 

4. Zamawiający może dochodzić, na ogólnych zasadach, odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcą było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

kooperantów. 

6. Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

 

§10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

podwykonawców, którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy jak za działania                         

i zaniechania własne. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do czynności 

realizowanych przez podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

 

§ 11 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Strony niniejszym nawzajem informują się, że są dla siebie Administratorami danych osobowych 

osób fizycznych działających w ich imieniu i pracowników oddelegowanych do realizacji niniejszej 

Umowy, których dane zostaną im udostępnione w toku realizacji Umowy. 

2. Dane Administratorów danych osobowych, o których mowa powyżej są następujące: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4,  

87-800 Włocławek, tel. 54/412 38 75, e-mail: saniko@saniko.com; 
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2) ……………………………………………………………………………………………… 

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących: imię, nazwisko, numer 

telefonu oraz adres e-mail stanowią: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na danym Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania  

i przechowywania dokumentacji księgowej, wystawiania paragonów i faktur;  

3) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

danych, w szczególności w celu oceny prawidłowości wykonania zawartej Umowy, oceny 

zasadności kierowanych roszczeń. 

3. Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyżej wskazanych celów 

przez czas niezbędny do ich realizacji i przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie, 

których realizuje obowiązek prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji 

księgowej, wystawiania faktur, paragonów. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych 

danego Administratora dane osobowe przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których 

są przetwarzane. 

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom 

zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa,  

w szczególności pracowników i współpracowników danego Administratora, upoważnionym  

do przetwarzania danych osobowych na polecenie danego Administratora, w tym takich, z którymi 

Administrator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, 

przykładowo w zakresie księgowości, którzy przetwarzają dane. 

6. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób 

zautomatyzowany i nie będą one podlegały profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazuje się jakie przysługują 

uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych, 

2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  

4) prawo żądania usunięcia,  

5) prawo do przenoszenia danych,  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

7) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznana, że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie 

zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, 

uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

a dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, 

wobec pracowników Zamawiającego, których dane zostały udostępnione Wykonawcy w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niezbędne 
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wsparcie, polegające w szczególności na przedstawieniu Zamawiającemu informacji niezbędnych 

do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie 

pierwszego zdania. 

 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych 

zmian zawartej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty.  

1) Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

a) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu; 

a) konieczność dokonania wymiany osób reprezentujących strony w umowie; 

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 

na realizację zamówienia; 

c) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:  

 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;  

 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie 

przewidziały przy zawarciu umowy; Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia  

i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji 

którejkolwiek ze Stron umowy;  

 powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą 

stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

2) Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie i podpisana przez 

obie strony pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3) Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

4) Zmiany, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1. lit. a) nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy,  

5) a wyłącznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 

1) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
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b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

2) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 

3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie  

w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Zmiana Umowy następują na pisemny wniosek strony Umowy, zawierający wskazanie okoliczności 

umożliwiających dokonanie zmiany, tj. wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie 

zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Zakazuje się dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy. 

8. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

9. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Nr 1 – Formularz oferty + Formularz cenowy 

2) Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron 

Umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

................………………………..      ….…………..………………….. 

 


