
Załącznik nr 3 

UMOWA nr DZP.2310.9.2019 

 
zawarta w dniu …….. 2019 roku w Opolu pomiędzy:  

 

Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, 

reprezentowanym przez Krzysztofa Machałę - Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr: OR-III.0052.2.55.2018 z 

dnia 6 kwietnia 2018 roku, wydanego przez Prezydenta Miasta Opola, zwanym w dalszej treści umowy 

Zamawiającym, 

 

a 

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

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

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

 
NIP: ………………………. , Regon: ………………………….. 

którą reprezentuje: ……………………………., 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
 

na podstawie złożonej propozycji cenowej dotyczącej zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

 

§1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie usługi jednorazowej naprawy elektrolizera 

Prominent Chlorinsitu III 1500, wraz z czynnościami wyczyszczenia lub wymiany w przypadku 

zużycia technicznego i konserwacji po uruchomieniu i w okresie trwania gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę, a Wykonawca przyjmuje obowiązek świadczenia usługi na warunkach określonych 

szczegółowo w niniejszej umowie oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 1 do umowy) stanowiącym integralną część umowy oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. Zakres przedmiotowy świadczonej usługi zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 Oświadczenia stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada i zatrudni do realizacji przedmiotu umowy uprawnioną kadrę 

techniczną i pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia, ubezpieczenia, przeszkolenia i 

badania lekarskie wynikające z przepisów prawa pracy i przepisów BHP.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-

terenowymi, uwzględnił je w wynagrodzeniu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że adresy podane na wstępie stanowią adresy do doręczeń,  

a korespondencja wysłana pod ten adres uznawana jest za doręczoną również w przypadku 

zwrotu korespondencji, chyba że strona uprzednio pisemnie zawiadomiła o zmianie adresu. 

 
§3 Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Umowę zawarto na czas realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, przy czym 

realizacja usługi nastąpi nie później niż w terminie do 60 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

a Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie teren prac przejąć. 



3. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub wystąpienia przerwy 

w wykonywaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 

niezależnych od Stron umowy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający 

z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac związanych z przedmiotem umowy. 

 

§4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i uwarunkowań wynikających z postanowień 

zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy, a także z instrukcjami serwisowymi producenta urządzenia objętego zakresem umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zapewnia własne narzędzia oraz własny sprzęt niezbędny do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się dołożyć należytej 

staranności w celu uniknięcia powstania szkody w jakimkolwiek majątku Zamawiającego, w tym 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz zobowiązuje się zachować jego pierwotny 

stan. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy do przedłożenia aktualnie obowiązującej 

polisy OC za szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich w związku z prowadzonymi 

usługami przez cały okres trwania umowy na kwotę w wysokości, co najmniej wysokości kontraktu. 

6. W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie trwania umowy Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, przedstawi polisę na kolejny okres ubezpieczeniowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i regulacji urządzenia po wykonaniu wymiany części i 

przeglądzie serwisowym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeglądu i konserwacji urządzenia, o którym mowa w 

§ 1 umowy w godzinach otwarcia Krytej Pływalni Woda Nuta, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym, w drodze korespondencji mailowej, faxem lub w inny sposób przewidziany do 

kontaktu z Kierownictwem tego obiektu. 

9. Wykonawca obowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonaniu prac i wywiezienia do 

utylizacji na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia, poza elementami 

wskazanymi przez Zamawiającego do pozostawienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dbać o powierzone mienie, a także zobowiązuje się chronić interesy 

Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności. 

11. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem 

uprawnienia w zakresie wykonywanych czynności konserwacyjnych i przeglądu oraz napraw 

urządzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o utracie lub 

ograniczeniu wyżej wymienionych uprawnień przez pracowników wyznaczonych do realizacji 

przedmiotowej Umowy. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione na umowę o pracę i 

współpracujące z nim przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i urządzenia serwisowe 

niezbędne do realizacji umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części 

zamiennych. 



16. Wykonawca pokryje koszty wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia terenu realizowanych 

robót remontowych. 

§ 5 Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec lub 

ulegną jakiekolwiek osoby w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia lub 
zaniedbania swoich pracowników lub wszelkich innych osób współpracujących z Wykonawcą przy 

wykonaniu przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie zgromadzone na terenie prowadzonych prac 

remontowych. 
§6 Zobowiązania Stron 

1. Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową. W tym celu: 

a. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową w 

formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

b. Zamawiający zobowiązuje się udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z 

przedmiotem umowy, 

c. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do urządzenia objętego realizacją przedmiotu umowy, 

d. Zamawiający zobowiązany jest do rozwiązywania problemów technicznych leżących po stronie 

Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowiązań umownych podczas realizacji przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem 

tychże przeszkód. 

3. Podstawą uznania realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy, stanowi podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokół serwisowy zwany dalej protokołem, zawierający w 

szczególności informacje dotyczące: 

a) opisu zauważonych usterek i sposobu ich usunięcia, 

b) wymienionych części, 

c) zaleceń w zakresie dalszego postępowania i eksploatacji. 

d) terminu następnej kontroli. 
 

§7 Przedstawiciele Stron 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy wyznacza swych upoważnionych przedstawicieli do podejmowania 

decyzji niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy oraz odpowiedzialnych za współdziałanie: 

a) ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną jest: ……………tel. ………………… 

b) ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną jest: ……………tel. ………………… 

2. Wszelkie zmiany w zakresie osób wyznaczonych do wzajemnych kontaktów wymagają 

natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Zmiany takie nie będą stanowić 

zmiany Umowy. 

 

§8 Siły własne i podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że całość prac objętych przedmiotem zamówienia wykona własnymi siłami. 

2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo kontrolować, czy 

przedmiot umowy jest wykonywany zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego własnymi siłami. 

3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość prac realizowana jest przez podwykonawcę, o czym 

Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do natychmiastowego wstrzymania prac. 

4. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności realizacji części lub całości prac przez 

podwykonawcę poprzez złożenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia. 

 

 

 



§9 Wynagrodzenie i zasady jego płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 powyżej Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ………………………..) 

w tym podarek VAT wg stanu obowiązującego w dniu wystawienia faktury z zastrzeżeniem 

możliwości zmniejszenia wynagrodzenia o naliczone i potrącone kary umowne, jak również kary 

nałożone na Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu usługi zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane czynności przeglądu, konserwacji, czyszczenia i 

napraw stanowi sporządzony przez Wykonawcę protokół podpisany przez obie Strony. 

4. W przypadku braku protokołu, a także braku potwierdzenia wykonania usługi przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności lub wadliwości przedmiotu 

umowy wskazanego w §1 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych braków w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym 

terminie Zamawiający może odstąpić od umowy i jest w takim wypadku zwolniony od obowiązku 

zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia 

od umowy w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie ze 

zdaniem poprzedzającym. 

6. Zatwierdzenie i odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady, przewidzianej umową lub odpowiedzialności wynikającej z przepisów 

prawa. 

7. Powyższe wynagrodzenie zryczałtowane obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, a w szczególności wszelkie koszty wykonania umowy, w tym m.in. koszty narzędzi, 

materiałów, części i sprzętu, koszty części zamiennych oraz utylizacji części zużytych, koszty 

wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy, koszty dojazdów serwisanta do 

Zamawiającego, koszty robocizny, koszty narzędzi niezbędnych do wykonania konserwacji oraz 

opłaty celne (jeśli dot.) i podatkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak 

również zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

8. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 

21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

9. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT powinny wskazywać jako Nabywcę: 

Miasto Opole 

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole 

NIP: 754-300-99-77, 

a jako Odbiorcę: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, 

ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole. 

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

11. Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów 

faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) a ich przesyłanie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą może odbywać się tylko za pomocą plików w formacie PDF (Portable 

Document Format). Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF. 

12. Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłania faktury jest: ………….. 

Potwierdzeniem obioru otrzymanej faktury jest wiadomość zwrotna wysłana z konta ………………… 

w terminie 3 dni roboczych. 

13. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. 

 



§10 Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela na wykonane prace, dostarczone materiały i części oraz na każdy z elementów 

przedmiotu umowy rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z modyfikacjami 

wynikającymi z niniejszego paragrafu. Okres udzielonej rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 

z tytułu gwarancji jakości. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy, wynikające z niniejszej umowy na okres 60 

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac, a w przypadku dostarczenia koniecznych 

części zamiennych, Wykonawca udziela na nie gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy lub, jeżeli 

producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji 

udzielonej przez producenta. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonej przez producenta części zamiennych wykorzystanych do realizacji przedmiotu Umowy, 

wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili 

podpisania protokołu. 

5. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne, 

podzespoły będą fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania dla urządzenia objętego 

przedmiotem umowy. 

6. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

naprawy urządzenia uszkodzonego, z przyczyn leżących po jego stronie  

7. W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich 

wad i usterek, jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi i gwarancji w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki. Zgłoszenia powyższych 

okoliczności dokonuje się telefonicznie, faksem lub e-mailem, ewentualnie w inny sposób 

pozwalający na natychmiastowe skontaktowanie się z Wykonawcą. 

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 5 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego. 

Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i 

zasad wiedzy technicznej. 

9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

11. Czas gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementów 

naprawianych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w ramach usuwania wad lub usterek 

dojdzie do wymiany elementów przedmiotu umowy na nowe, to okres gwarancji biegnie na nowo, 

licząc od daty podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, 

bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

12. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się z terminów, 

których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami wykonania zastępczego Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Nie 

wyłącza to uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną zgodnie z § 11 

ust. 3 umowy oraz nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT obciążającej Wykonawcę kosztami wykonania 

zastępczego (Refaktura) w terminie 7 dni od jej doręczenia Zamawiającemu przez podmiot trzeci 

(wykonawcę zastępczego). Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę i wysłać mu 

fakturę VAT otrzymaną od podmiotu trzeciego (wykonawcy zastępczego) niezwłocznie po jej 

otrzymaniu. 

14. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w 

ust. 2, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 



§11 Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn zależnych od drugiej Strony, 

Strona winna rozwiązania umowy zapłaci Stronie odstępującej karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, stanowiącego w szczególności 

nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, wadliwe pod względem jakości wykonanie 

przedmiotu umowy, nieprzestrzeganie zasad określonych w Opisie przedmiotu zamówienia itp., 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięcia wad lub usterek, o których mowa 

w § 9 ust. 5 i § 10 ust. 6. 

4. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej w 

terminie wskazanym w § 4 ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na jej przedłożenie. 

5. Kara umowna staje się wymagalna następnego dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do jej 

naliczenia. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego jemu wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

8. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 

być dochodzone łącznie. 

9. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kar umownych, dochodzić odszkodowania od 

Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 

§12 Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie 

od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w 

celu realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.  

2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, o których 

mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić 

Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa 

w ust. 1.  

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia na 

Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiekolwiek kary finansowej lub prawomocnego 

zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę 

obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania 

naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie od 

ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie. 



§13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy tylko z ważnych powodów, za które 

Strony uznają wskazane poniżej sytuacje: 

a. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania niniejszej umowy bez podania uzasadnienia lub 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia czynności w 

terminie 3 dni od otrzymania wezwania, 

b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z Umową, pomimo pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, 

c. złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub podjęto decyzję o rozwiązaniu lub 

otwarciu likwidacji Wykonawcy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 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 3 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania przedmiotu umowy do dnia 

odstąpienia od umowy, a także Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie obciążenia 

Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy zastrzeżoną w § 11 ust. 1. 

 

§14 Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej o każdorazowej zmianie 

adresu, telefonu, adresu e-mail lub faxu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane 

pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, 

traktuje się jak doręczone. Zmiana adresów Stron nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

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

6. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w 

pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony 

zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami 

zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

 

§15 Załączniki do umowy 

 

Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy, 

2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do Umowy 
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