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Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

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, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

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

pod numerem KRS 0000095781, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386, 

wysokość kapitału zakładowego 18 190 900,00 zł, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

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

a 

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

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa  

(dalej: „umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, 

nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym, zwanej dalej: „solą drogową”, 

zgodnej ze specyfikacją składu chemicznego i granulacji soli drogowej, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Maksymalna, szacunkowa ilość dostawy soli drogowej wynosi 1800 ton, w tym ilość soli drogowej 

stanowiąca zamówienie podstawowe wynosi 1500 ton i ilość soli drogowej w ramach prawa opcji wynosi 

300 ton. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego. W przypadku 

niewykorzystania przez Zamawiającego pełnego limitu ilościowego Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie odszkodowawcze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu 

prawa opcji, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości soli drogowej o 20% w stosunku do ilości 

stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku 

umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości soli drogowej na takich samych zasadach,  

jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. 

5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy 

z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiana umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą 

wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie co najmniej na 30 dni przed 

upływem terminu wykonania zamówienia. 
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§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r. lub do dnia wybrania 

całej ilości soli drogowej określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli nastąpi to przed terminem  

30.04.2023 r. 

 

§ 3 

1. Dostawy soli będą realizowane przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego przy  

ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 

2. Dostawy realizowane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zgłoszeń za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w § 14 niniejszej umowy. 

3. Dostawy realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie do __ dni roboczych od dnia otrzymania 

zlecenia. /termin dostawy soli drogowej stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu i zostanie wpisany 

zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego w postępowaniu/ 

4. Z czynności częściowych dostaw sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez 

przedstawicieli obu stron umowy. 

5. Wykonawca przy każdej dostawie winien okazać się dokumentem wagowym potwierdzającym ilość 

dostarczonej soli drogowej. 

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający jest upoważniony do: 

1) żądania uzupełnienia braków ilościowych w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 

wezwania do uzupełnienia braków; 

2) żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy. 

7. Wraz z dostawą pierwszej partii soli drogowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę 

charakterystyki przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają cenę ryczałtową jednostkową za dostawę 1 tony soli drogowej DR, niezbrylajacej, 

kopalnianej, nieodpadowej, luzem, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu stanowiącą 

Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy w wysokości:  

cena netto: ………………… zł 

podatek VAT …. %: ………….. zł 

cena brutto: …………….. zł 

2. Za należyte wykonanie umowy w podstawowym zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma 

maksymalne wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu stanowiącą Załącznik 

Nr 2 do niniejszej Umowy, w wysokości: 

wartość netto: …………… zł 

podatek VAT …. %: ………….. zł 

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

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

wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu stanowiącą Załącznik Nr 2  

do niniejszej Umowy, w maksymalnej wysokości: 

wartość netto: ……………. 

podatek VAT …. %: ……………. zł 

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

4. Kwoty, o których mowa powyżej obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  

w szczególności: koszt zakupu soli drogowej DR, niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, 

koszt sukcesywnych dostaw do bazy technicznej, koszty paliwa, koszt transportu, koszt rozładunku, 

koszty pracownicze i pozostałe koszty, które występują w realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zapłata należności będzie następowała w drodze faktur częściowych, za każdą dostarczoną partię 

przedmiotu umowy, z uwzględnieniem ceny jednostkowej, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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6. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną dostawę w terminie 21 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT. 

7. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będzie podpisany 

przez przedstawicieli obu stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 4 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania, numer Peppol Zamawiającego: 888 020 59 21. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczona sól drogowa spełnia wymogi jakościowe określone 

w specyfikacji składu chemicznego i granulacji soli drogowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do bieżącego prowadzania badań laboratoryjnych 

poszczególnych partii soli drogowej poprzez prowadzenie analizy sitowej i chemicznej. 

3. Wyniki badań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, winny być dostarczone każdorazowo na 

życzenie Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości _________ zł, tj. 5% 

wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za przedmiot umowy w formie _______. 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dysponowania kwotą, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

również w szczególności na pokrycie kosztów badania jakości dostarczonej soli drogowej. 

 

§ 7 

1. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy będą kary 

umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących 

przypadkach: 

1) 5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu 

umowy, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 

2) 50,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 3  

ust. 7, liczony od daty dostarczonej partii zamówienia; 

3) 5% wartości brutto zmówionej partii soli drogowej, za każdy dzień zwłoki w usunięciu braków 

ilościowych, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 6 pkt. 1 niniejszej umowy; 

4) 5% wartości brutto zamówionej partii soli drogowej, w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości 

soli drogowej, o której mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% wartości brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3, w zależności od tego czy odstąpienie dotyczy przedmiotu 

zamówienia realizowanego w zakresie podstawowym czy zakresie opcjonalnym. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3, w zależności od tego, czy odstąpienie dotyczy 

przedmiotu zamówienia realizowanego w zakresie podstawowym, czy zakresie opcjonalnym,  

z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 
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4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 lub ust. 3, w zależności od tego czy dotyczy przedmiotu zamówienia 

realizowanego w zakresie podstawowym czy zakresie opcjonalnym. 

5. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w  ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia przysługującemu 

Wykonawcy lub dokonać obciążenia Wykonawcy notą obciążeniową, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

 

§ 8 

1. W przypadkach niewybrania maksymalnej ilości soli drogowej, określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy 

lub niewykorzystania całej wartości, określonej w § 4 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy lub odstąpienia od 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia: 

1) należności za niedostarczoną partię towaru, 

2) odszkodowania za utracone korzyści. 

2. Minimalny limit ilości soli drogowej, którą Zamawiający zobowiązuje się wybrać, w okresie trwania 

umowy wynosi 1000 ton. 

 

§ 9 

1. W przypadkach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

dostarczonej partii soli drogowej w niezależnym laboratorium. 

2. W przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości soli przez niezależne laboratorium Zamawiający obciąży 

kosztami przeprowadzonych badań Wykonawcę poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę. 

3. W przypadku potwierdzenia niezgodności wyników z wymaganiami określonymi w specyfikacji składu 

chemicznego i granulacji soli drogowej, Zamawiający nakaże na koszt Wykonawcy usunąć sól o 

niewłaściwych parametrach oraz dostarczyć nową zamienną partię soli drogowej. Wykonawca odbierze sól 

na własny koszt w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o 

niezgodnej z normą jakości soli. 

 

§ 10 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych 

postanowień niniejszej umowy. 

2. Za istotne postanowienia niniejszej umowy uważa się w szczególności: 

1) nie przystąpienie przez Wykonawcę do świadczenia dostawy będącej przedmiotem umowy; 

2) co najmniej dwukrotne stwierdzenie zwłoki w realizacji dostaw, przekraczający termin określony  

w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 

3) co najmniej trzykrotne stwierdzenie niewłaściwej jakości soli drogowej na podstawie § 9 ust. 2 

niniejszej umowy; 

4) niedopełnienia obowiązku, o którym w § 5 ust. 3 oraz § 9 ust. 3 niniejszej umowy; 

5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji 

w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorcą  

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji 

finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku  

o upadłość w terminie 5 dni od wystąpienia tych okoliczności; 

6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym Zamawiający 

nie uzyskał zamówienia publicznego na usługę zimowego utrzymanie dróg na terenie miasta Włocławek 

lub umowa zawarta na usługę zimowego utrzymanie dróg na terenie miasta Włocławek ulegnie 

wcześniejszemu rozwiązaniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być sporządzone w formie pisemnej i posiadać uzasadnienie. 

5. Termin złożenia oświadczenia wynosi 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 11 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy z Zamawiającym przedłoży umowy  

z podwykonawcami, z podaniem zakresu powierzonych prac. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, 

zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

§ 12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru,  

w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy  

lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia; 

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 

3) nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie; 

4) po zawarciu umowy zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. stan zagrożenia epidemicznego) 

niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony 

zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się 

zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie 

działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów 

między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie 

strony umowy. 

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

 

§ 13 

1. 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-EN ISO 45001. 
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2. 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 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją, które stanowi załącznik nr 3  

do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Osoby upoważnione do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy: 

- ze strony Zamawiającego: __________, tel. __________, e-mail: __________, 

- ze strony Wykonawcy: __________, tel. __________, e-mail: __________. 

 

§ 15 

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 18 00, e-mail: saniko@saniko.com.pl; 

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,  
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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 wsparcie, polegające  

w szczególności na przedstawieniu Zamawiającemu informacji niezbędnych do wykonania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego 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 Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewnia Wykonawcy niezbędne wsparcie, polegające  

w szczególności na przedstawieniu Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

 

§ 16 

Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

miejscowo sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 18 

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

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja składu chemicznego i granulacji soli drogowej. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 13 niniejszej 

umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy 
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Specyfikacja składu chemicznego i granulacji soli drogowej 

 

 

Lp. Warunki bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego 

Parametry 

oferowane 

przez Wykonawcę 

1. Skład chemiczny soli drogowej 

1.1. NaCl min. 90 %  

1.2. antyzbrylacz K4[Fe(Cn)6] min. 40 mg/kg  

1.3. części nierozpuszczalne w wodzie max. 8 %  

1.4. wilgotność max. 3 %  

2. Granulacja 

2.1. ziarna powyżej 6 mm max. 10 %  

2.2. ziarna od 1 mm do 6 mm min. 70 %  

2.3. ziarna poniżej 1 mm max. 20 %  

3. Oświadczam, że oferowana sól drogowa: 

3.1. posiada pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  

3.2. 

posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub 

równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości 

 

3.3. spełnia wymagania normy PN-86/C-84081/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


