Załącznik nr 6B do SIWZ
UMOWA Nr ………………….. (WZÓR)
zawarta w dniu ………………………………… 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 Opole, zwanym w dalszej treści umowy
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
w rezultacie rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne (dostawę)
pn.: „Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu” na rzecz Krytej Pływalni
„Wodna Nuta” ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, a
w szczególności w załączniku do formularza ofertowego – Specyfikacji cenowej nr 2B oraz na
warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
załączników do niej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wielkości zakupu od Wykonawcy produktów
chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej, wówczas Wykonawcy przysługiwać
będzie wynagrodzenie za faktycznie dokonane dostawy obejmujące ilość towaru zamówionego
przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje prawo kierowania do Zamawiającego
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. Wykonawca gwarantuje utrzymanie stałych cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie
przez cały okres trwania umowy.
4. Załącznikami do umowy są:
 Oferta wykonawcy wraz ze Specyfikacją cenową nr 2B;
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w skrócie SIWZ oraz załączniki do niej,
które stanowią jej integralną część.
5. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz dokumentach załączonych do
niej uważa się za wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji przetargowej dokumenty należy
traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
§2
Wykonawca oświadcza, że:
 Posiada środki techniczne i potencjał kadrowy, niezbędne dla prawidłowego i terminowego
wykonywania przedmiotu zamówienia;
 Odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych dostaw, zarówno w trakcie ich realizacji,
jak i w wyniku zaniechania dostaw lub niewłaściwego ich wykonania;
 Produkty chemiczne i chemikalia do uzdatniania wody będące przedmiotem zamówienia są wolne
od wad fizycznych i prawnych;
 Odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, przy
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami Umowy oraz załączników do niej.
2. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów
i zasad BHP oraz ppoż.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. do dnia
31.12.2019 r.
2. W przypadku wykorzystania środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na
realizację przedmiotowej umowy, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy przed terminem jej
obowiązywania, umowa automatycznie wygasa. Obowiązek kontroli stanu wykorzystania środków
należy do Zamawiającego.
§5
1. Środki chemiczne dostarczane będą przez Wykonawcę w partiach (sukcesywnie), jego własnym
transportem i na jego koszt w terminach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający każdorazowo określi ilość, rodzaj, miejsce dostawy i rozładunku przesyłając
zamówienie Wykonawcy pocztą elektroniczną.
3. Odbiór zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany przez Strony pisemnym protokołem
przekazania. Wykaz pracowników Zamawiającego, upoważnionych do przyjęcia zamówienia
zostanie przekazany Wykonawcy pocztą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie swobodę w
kształtowaniu tego wykazu, z zastrzeżeniem, że przyjęcie poświadczenia przekazania przez
pracownika nieupoważnionego przez Zamawiającego wraz z wydaniem chemii odbywa się na
ryzyko Wykonawcy, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za tak dostarczoną chemię
basenową.
4. Na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanej każdorazowej dostawy Strony będą podpisywały
protokół odbioru w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia dostawy.
5. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcę z
odpowiedzialności za dostarczone produkty chemiczne i chemikalia do uzdatniania wody basenowej
w ramach rękojmi i gwarancji.
6. W przypadku braków ilościowych dostawy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy podpisania
protokołu odbioru i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowych 24 h na dostarczenie brakującej części
zamówienia. Po uzupełnieniu brakującej części zamówienia Strony ponownie przystąpią do odbioru
zamówienia.
7. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest
uprawniony do zlecenia badania dostarczonej przez Wykonawcę części zamówienia lub
poszczególnych produktów chemicznych laboratorium badawczemu wybranemu przez
Zamawiającego celem ich weryfikacji jakościowej. W przypadku, gdy dostarczona część
zamówienia lub poszczególne produkty chemiczne nie będą odpowiadały normom jakościowym,
Zamawiający po otrzymaniu wyniku badań z laboratorium badawczego powiadomi o tym
Wykonawcę przesyłając mu otrzymany wynik e-mailem w terminie nie dłuższym niż 12 h od jego
otrzymania wraz z wezwaniem do uzupełnienia niespełniającej norm jakościowych części
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia niespełniającej norm jakościowych
części zamówienia w terminie 12 h od otrzymania wyników badań, o których mowa w zdaniu
poprzednim. Po uzupełnieniu niespełniającej norm jakościowych części zamówienia Strony
ponownie przystąpią do obioru zamówienia zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów.
8. W przypadku, gdy dostarczona część zamówienia lub poszczególne produkty chemiczne nie będą
odpowiadały normom jakościowym Zamawiający jest również uprawniony do obciążenia
Wykonawcę kosztami badań laboratoryjnych, potrącając wysokość kosztów tych badać z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża swoją nieodwołalną zgodę. W przypadku, gdy
potrącenie kosztów badań laboratoryjnych nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do ich
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
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9. Transport środków chemicznych oraz jego rozładunek musi odbywać się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10. Jako miejsce dostawy Strony ustalają adresy obiektów Zamawiającego:
Kryta Pływalnia „Wodna Nuta”, ul Prószkowska 96,45-758 Opole, do pomieszczeń
magazynowych, wskazanych przez Zamawiającego.
11. Termin realizacji dostawy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 48h od chwili zgłoszenia
zamówienia.
12. Dostawy, każdorazowy rozładunek i wniesienie środków chemicznych do pomieszczeń
magazynowych Zamawiającego bądź bezpośrednie uzupełnienie nimi dozowników, odbywać się
będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Środki chemiczne winny być dostarczane w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Na każdym opakowaniu winna być umieszczona oryginalna etykieta z opisem w języku polskim.
14. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu chemii basenowej podane zostały wszelkie przez prawo
przewidziane informacje, w szczególności: nazwa handlowa, ilość w opakowaniu (w litrach lub kg
lub szt.), data produkcji, numer partii, ostrzeżenie o zagrożeniach.
15. Dostarczone środki chemiczne powinny pochodzić z bieżącej partii produkcyjnej i posiadać
24 – miesięczny termin przydatności do użycia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
16. W okresie realizacji umowy dostarczane środki chemiczne winny posiadać aktualne wymagane
prawem atesty, w tym atest Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty, karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, specyfikacje techniczne.
17. Opakowania po środkach chemicznych do utylizacji lub ponownego wykorzystywania
zagospodarowuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
§6
1. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonej chemii basenowej w przypadku:
a) braku właściwych oznaczeń na opakowaniu, o których mowa w § 5 ust. 13 i ust. 14 umowy,
b) dostarczenia chemii basenowej w opakowaniu innym niż opakowanie producenta,
c) widocznego, mechanicznego uszkodzenia opakowania,
d) braku ważności chemii basenowej, o której mowa w § 5 ust. 15 umowy.
2. W takim przypadku przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.
§7
1. Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu realizacji
przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiającego – Bartosz Banachowski – tel. 609777453 e-mail:
b.banachowski@mosir.opole.pl
2) ze strony Wykonawcy – ……………………….., tel. ………….., e-mail: ………………………
2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.
§8
1. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za cały okres trwania Umowy, po zsumowaniu
wszystkich faktur w czasie trwania umowy, nie może przekroczyć kwoty: brutto
…………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………..).
2. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze pozwalające na
należyte wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało każdorazowo po danej dostawie,
zrealizowanej na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, w oparciu o cenę jednostkową
produktu ujętą w Specyfikacji cenowej nr 2B oraz na podstawie faktycznej ilości zamówionego i
dostarczonego towaru, odebranego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Podstawą do wystawienia faktur Vat przez Wykonawcę będą podpisany przez Strony protokoły
odbioru danej dostawy, bez zastrzeżeń ze Strony Zamawiającego.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dokonane zgodnie z umową
dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
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faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze Vat. Wykonawca
zobowiązany jest do dołączenia do faktury Vat protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4.
6. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Obligatoryjne dane do faktury:
Nabywca: Miasto Opole Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77,
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, 45-083 Opole ul. Barlickiego 13.
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady w dostarczonej chemii basenowej oraz ponosi wszelkie
zobowiązania z tego tytułu w ramach rękojmi i gwarancji.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w szczególności, jeżeli:
a) Stwierdzono braki ilościowe dostarczonej chemii basenowej,
b) Dostarczona chemia basenowa ma wadę zmniejszającą jej wartość użyteczną, wynikającą z jej
przeznaczenia, albo nie posiada właściwości wymaganych przez Zamawiającego.
c) Dostarczona chemia basenowa w zakresie, w jakim nie spełnia warunków niniejszej umowy
spowoduje szkodę i krzywdę u osoby trzeciej.
3. Wykonawca udziela na dostarczone środki chemiczne gwarancji na okres 24 miesięcy.
4. Okres gwarancji danego produktu rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu
odbioru tego produktu, bez zastrzeżeń ze Strony Zamawiającego.
5. O zaistnieniu wad fizycznych lub braków ilościowych Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ujawienia wady lub braków ilościowych,
pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, według wyboru Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się:
a) W przypadku braków ilościowych, do uzupełnienia tych braków, w terminie 24 h od
powiadomienia przez Zamawiającego,
b) W przypadku wad fizycznych zobowiązuje się do uzupełnienia na swój koszt i ryzyko wadliwej
chemii basenowej na chemię basenową wolną od wad w terminie 12 h od powiadomienia przez
Zamawiającego,
c) Naprawy szkody osoby trzeciej, o której mowa w ust. 2 pkt c) na pierwsze żądanie
Zamawiającego, w tym również do przejęcia wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, a w
przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zmawiającemu włączenie się do postępowania
i poniesienie wszelkich niezbędnych kosztów obrony Zamawiającego, w tym również zaliczek na
koszty zastępstwa procesowego lub niezbędnych opinii biegłego.
7. Jeżeli Wykonawca w terminach określonych w ust. 6 pkt a) lub b), nie wykona obowiązków
wskazanych w ust. 6 pkt a) lub b), zastosowanie ma § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu kolejnych 3 dni, liczonych od upływu terminu określonego
w ust. 6 pkt a) lub b), nie wykona obowiązku wskazanego w ust. 6 pkt a lub b), Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
9. W przypadku każdorazowego uzupełnienia braków ilościowych lub uzupełnienia wadliwej chemii
basenowej na wolną od wad Strony sporządzą protokół odbioru dostarczonych produktów.
10. W okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający jest również uprawniony do zlecenia badania
dostarczonej przez Wykonawcę części zamówienia lub poszczególnych produktów chemicznych
laboratorium badawczemu wybranemu przez Zamawiającego celem ich weryfikacji jakościowej. W
przypadku, gdy dostarczona część zamówienia lub poszczególne produkty chemiczne nie będą
odpowiadały normom jakościowym Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcę
kosztami tych badań laboratoryjnych, potrącając wysokość kosztów badań laboratoryjnych z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża swoją nieodwołalną zgodę. W przypadku, gdy
potrącenie kosztów badań laboratoryjnych nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do ich
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w dostawie produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej w
stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,01 % wartości
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2.

3.
4.
5.
6.

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
liczony po upływie 48 h w zależności od określonego w Umowie terminu dostawy,
2. za zwłokę w usunięciu wad fizycznych lub braków ilościowych produktów chemicznych i
chemikaliów do uzdatniania wody basenowej w stosunku do terminów wskazanych w § 9 ust.
6 a) lub b) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w
§ 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony po upływie 12 h lub 24 h w zależności od
określonego w Umowie terminu na usunięcie wad fizycznych lub braków ilościowych,
3. za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia produktów chemicznych i chemikaliów do
uzdatniania wody basenowej nie odpowiadających normom jakościowym (również w okresie
rękojmi i gwarancji), braku właściwych oznaczeń na opakowaniach, dostarczenia chemii
basenowej w opakowaniu innym niż opakowanie producenta, widocznego, mechanicznego
uszkodzenia opakowania, braku ważności chemii basenowej, o której mowa w § 5 ust. 15
umowy, w wysokości 700,00 zł brutto,
4. za odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub części albo jej rozwiązanie z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę lub
Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 %
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, z wyłączeniem
sytuacji o której mowa w § 11 ust. 3 umowy.
Zamawiający ma prawo do potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy bez uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża swoją nieodwołalną zgodę.
Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego dnia po
zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.
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.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 11

1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy w całości lub części w przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji dostawy bez uzasadnionej przyczyny lub nie
kontynuuje jej, a zwłoka w którejkolwiek części dostawy wynosi ponad 7 dni;
2) gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nienależycie wykonuje umowę i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjęcia należytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie dłuższym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego;
3) jeżeli Wykonawca zrealizuje co najmniej dwie dostawy niezgodnie z Umową lub załącznikami
do niej;
4) o którym mowa w § 9 ust. 8 Umowy;
5) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 10 % całkowitej
wartości umowy brutto, o której mowa w 8 ust. 1 umowy;
6) gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez
zgody Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Z zastrzeżeniem następnych ustępów, postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania
do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych lub jej
rozwiązania na podstawie art. 145a ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie których
Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych lub
rozwiązania umowy na podstawie art. 145a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu należytego wykonania części umowy.
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5. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu formę pisemną
pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy pod następującymi
warunkami:
1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
2) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych
w ust. 4.
3) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy w
szczególności w następujących sytuacjach:
a) zachodzi konieczność zmiany terminu częściowego wykonania lub terminu końcowego
wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili
podpisania umowy;
b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
c) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia;
d) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
e) przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania zamówienia. Pod pojęciem „siły wyższej” należy zrozumieć
zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące
niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie
terminu realizacji zamówienia wynieść powinno dokładnie tyle dni ile trwa opóźnienie
spowodowane tymi okolicznościami;
f) wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących
konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy;
g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
h) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej,
jak również inne organy, których działalność wymaga wydawania decyzji o charakterze
administracyjnym, w tym opóźnienia w wydawaniu przez te organy decyzji, zezwoleń uzgodnień
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, odmowa wydania przez te organy decyzji,
zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
i) gdy możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu płatności za realizację
przedmiotu zamówienia;
j) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: może
przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy; może przyczynić
się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy;
k) zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy;
l) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy,
przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie
publicznym;
m) jeżeli w okresie realizacji umowy zajdzie konieczność realizacji dodatkowych niezbędnych
dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy
prawo zamówień publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym spełnione
zostaną łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ppkt a), b) i c);
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5.

6.
7.

8.

n) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu
zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie
stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy
i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści
oferty.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3
ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art.
144 ustawy Pzp.
Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych:
1) zmiana osób uprawnionych do reprezentacji Stron,
2) zmiana siedziby Stron,
3) zmiana nazwy Stron,
4) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy,
5) zmiana danych teleadresowych Stron.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w § 13 niniejszej umowy
osobom oddelegowanym do wykonania zamówienia u Zamawiającego przed rozpoczęciem pracy.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe w
sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie mosir.opole.pl oraz pod adresem
iod@mosir.opole.pl.
3. Zamawiający przetwarza dane w celu realizacji niniejszej umowy i w oparciu o wymagania
wynikające z przepisów prawa – ustawy Prawo zamówień publicznych – odpowiednio art. 6 ust. 1
lit. b) i c) 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).
4. Dane będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres 5 lat od zakończenia lub rozwiązania
niniejszej umowy lub do momentu ustania roszczeń. Okres przechowywania danych może być
dłuższy ze względu na przepisy prawa krajowego lub wymagania Unii Europejskiej.
5. Dane nie będą udostępniane przez Zamawiającego innym podmiotom z wyjątkiem uprawnionych
przepisami prawa.
6. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla
Zamawiającego usług, w szczególności usług serwisowych, hostingowych, doradczych,
konsultacyjnych i audytowych świadczonych na podstawie zawartych umów powierzenia.
7. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego,
dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 14
1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu,
pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe między Stronami na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. 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.
6. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie
zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone
z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.
7. Załączniki stanowią integralną część umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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