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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 Załącznik Nr 10 do SWZ Nr postępowania: EZP-252-25/2021                         

U M O W A Nr EZP-252-…/2021  

umowa zawarta w dniu ……….... w Morawicy pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dzia-
łającym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica, 
zarejestrowanym w KRS X Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Kielcach, KRS 0000009702, NIP 657-
21-87-534, REGON 000290110 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

……………………………………. 

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………… REGON …………………. NIP ………………………. zarejestrowaną w Sądzie 
……………… pod Nr KRS ………  

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  

1…………………………- …………….  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym. Postępowanie przeprowadzo-
no zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129, ze 
zm. ) - dalej p.z.p. 

§ 1 

1.  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych  
opisanych w formularzu cenowym - załącznik do niniejszej umowy zgodnie z katalogiem odpadów, który 
jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpa-
dów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10). 

2. W zakres usługi wchodzi:  
a) odbiór i załadunek odpadów niebezpiecznych medycznych z miejsc składowania u Zamawiającego ,  
b) odkażanie miejsca składowania środkiem do tego przeznaczonym, 
c) transport odpadów niebezpiecznych medycznych do miejsca ich utylizacji (unieszkodliwiania)  

pojazdem specjalnym, spełniającym wymogi do przewozu materiałów niebezpiecznych, 
d) utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych medycznych w miejscu wybranym przez Wy-

konawcę ustawą Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),  
za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

3. Wykonawca będzie realizować niniejszą umowę w oparciu o zezwolenie/wpis do rejestru …………………. 
…………………….. lub inne wymagane prawem dokumenty wydane przez ……………na podstawie którego jest 
uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów medycznych i innych odpadów o kodach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
W przypadku upływu terminu ważności w/w dokumentu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe 
zezwolenie niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż w dniu utraty ważności dotychczas 
obowiązujących zezwolenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do : 
a) wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych niniejszej umowie, zgodnie z wymogami 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności: 

• ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) wraz z aktami 
wykonawczymi do ustawy, 

• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.1973) wraz 
z aktami wykonawczymi do ustawy, 

• ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. „O przewozie towarów niebezpiecznych” (Dz.U. z  2021 r. 
poz. 756) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, 

b) wykonania zamówienia przy udziale pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacjami  
i przeszkolenie oraz użycia odpowiedniego sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zdarzeń losowych i 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia z 
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minimalną sumą gwarancyjną w wysokości 200.000 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), 
d) współdziałać z Zamawiającym w zakresie realizacji obowiązków obejmujących zbieranie odpadów w 

sposób selektywny 
e) prowadzenia sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach w elektronicznej bazie danych o odpadach BDO 
5. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do 

świadczenia usług określonych w § 1 w sposób kompleksowy i nieprzerwany, natychmiastowego 
reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, bezzwłocznego podejmowania wszystkich 
działań dozwolonych prawnie, które są niezbędne w celu kompleksowego i prawidłowego wypełniania 
postanowień zawartych w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

1. Odpady będą odbierane i ładowane przez pracowników i transportem Wykonawcy z dwóch miejsc ich 
czasowego magazynowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. 
a) Morawica, ul. Spacerowa 5 - 1 raz w tygodniu w godz. 700 - 1400.  
b) Kielce ul. Kusocińskiego 59 - 1 razy w tygodniu  w godz. 700 - 1400.                                                           

Zamawiający wymaga, aby samochód do transportu odpadów był wyposażony w wagę.  
2. Odpady niebezpieczne medyczne o kodzie 18 01 03* będą pakowane w worki foliowe koloru czerwone-

go i umieszczane w pudełkach kartonowych zabezpieczonych taśmą klejącą. Każdy karton będzie czytel-
nie oznaczony dla określenia pochodzenia odpadów. Odpady medyczne o kodach 18 01 06*  
i 18 01 07* będą gromadzone i odbierane w workach koloru żółtego. Odpady o kodzie 18 01 04* będą 
gromadzone w workach foliowych koloru innego niż czerwony i żółty (np. niebieski) 

3. Dowodem odbioru odpadów przez Zamawiającego jest każdorazowo sporządzony elektroniczny  
dokument przekazania odpadu.  

4. Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia terenu  
i pomieszczenia czasowego magazynowania itp. powstałe w trakcie załadunku i transportu odpadów.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do zapoznania się z zagrożeniami 
występującymi na terenie ŚCP w Morawicy i poświadczenia tego podpisaniem stosownego oświadczenia. 

6. W przypadku nie wywiązania się z wykonania usługi, zaniechania odbioru odpadów w okresie  
uzgodnionym lub niemożliwości wykonania usługi przez Wykonawcę z innych przyczyn, Zamawiający bę-
dzie miał prawo do zlecenia unieszkodliwienia odpadów na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi go-
spodarczemu. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy cen świadczonych usług 
przez inny podmiot oraz zapłaty kar umownych za zwłokę do dnia spełnienia świadczenia usługi przez in-
ny podmiot. 

7. Do realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie czynności polegających na odbiorze odpadów Wyko-
nawca lub podwykonawca zobowiązuje się na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia skierować do 
wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).  

8. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdzia-
łać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

9. Zamawiający w każdym momencie trwania Umowy, może żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy 
przedstawienia do wglądu dowodów dotyczących zatrudnienia wskazanych przez Wykonawcę osób na 
podstawie umowy o pracę. Dowodami potwierdzającymi spełnianie wymogu, o którym mowa w ust. 1, w 
szczególności mogą być: 

a) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia 
umowy/umów o pracę osób skierowanych do wykonywania zamówienia, w zakresie (wraz z doku-
mentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają ano-
nimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 



 3 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwyko-
nawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowa-
na w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimi-
zacji. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę pracowników Wykonawcy po uprzednim pisemnym poinformowaniu 
Zamawiającego oraz załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających zatrudnienie. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego posiadania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w za-
kresie ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 
00/100). 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy o której mowa w ust. 1, przed zakończeniem okresu obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości 
ubezpieczenia i do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego odnowienia ubezpie-
czania, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy.  

3. Kopia polisy ubezpieczenia lub innych dokumentów  potwierdzanych, że Wykonawca jest ubezpieczony 
stanowi załącznik  nr … do umowy.  

 
§ 4 

1. Wartość umowy wynosi  netto ……………… zł (słownie: ……………………….) podatek Vat ……………… zł (słownie: 
……………………….), wartość brutto ……………… zł (słownie: ……………………….) 

2. Minimalna wielkość świadczonej usługi wynosi 70%. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia od-
bioru, transportu i zagospodarowania jednego typu odpadów kosztem zmniejszenia odpadów innych ty-
pów. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości 
umowy brutto.  

3. Rozliczenia poszczególnych usług odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe podane w  formularzu 
asortymentowo-cenowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena odbioru, transportu i utylizacji (termicznego przekształcenia) odpadów medycznych i innych zawiera 
wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia i jest określona w formularzu cenowym, który  
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

5. Za wykonaną usługę Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze VAT w ciągu … dni od daty otrzymania faktury pisemnej lub ustrukturyzowanej elektronicznej fak-
tury VAT za pośrednictwem platformy. O rozpoczęciu wystawiania faktury w formie ustrukturyzowanej 
elektronicznej faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w formie pisem-
nej w terminie 3 dni od dnia wystawienia pierwszej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT.  

6. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 
zwłoki w zapłacie – Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.  

7. Niedokonanie w terminie zapłaty należności za wykonaną usługę nie upoważnia Wykonawcy do wstrzy-
mania realizacji usługi. 

§ 5 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów będzie  
ze strony Zamawiającego będzie:  
Pani ……………….. tel. …………… e-mail ……………………. 
natomiast ze strony Wykonawcy  będzie:  
Pan ………………….  tel. ……………………….,  e-mail ………………….   
 

§ 6 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia …….....…. do dnia……………….. lub do wyczer-
pania całkowitej wartości umowy określonej w § 4 ust 1 niniejszej umowy. 
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§ 7 

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy tj.: (należy 
wstawić nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robót realizowany przez 
podwykonawcę………………………………….......................................... (jeśli dotyczy).  

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy. 

3.  Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
wykonuje usługę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami. 

4. W razie zaistnienia w czasie realizacji umowy uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, 
potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2021 r. poz. 1129, ze zm. ) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia. 

 
§ 8 

1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar 
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty netto 
od niezrealizowanej części umowy,  
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty netto od niezrealizowanej części umowy chyba, że odstą-
pienie nastąpiło na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych art. 456 ust. 1.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za: 

1) nieodebranie, w terminie określonym w §2 ust. 1 odpadów  
2) nieuporządkowanie terenu i pomieszczenia zanieczyszczonego odpadami w trakcie realizacji 

usługi - w wysokości 100 zł za każdy odnotowany przypadek;  
3) skierowanie do odbioru odpadów medycznych  pojazdu niezgodnego z przepisami prawa lub 

Umową w wysokości 8 000 zł za każdy stwierdzony przypadek użycia pojazdu niezgodnego z 
przepisami prawa lub umową,  

4) niewykonanie obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w § 2 ust. 7 - w wysokości 50 zł za każdą 
osobę i każdy dzień, w którym stwierdzono niewykonanie obowiązku zatrudnienia 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 podlegają łączeniu 
4. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa 
wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

6. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na stronę trze-
cią bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody przez Zama-
wiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę 
wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej.  

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym żądając zapłaty kar 
umownych - w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1, w następujących przypadkach: 

a) trzykrotnej reklamacji tego samego rodzaju, 
b) przerwania realizacji usług przez 2 dni pomimo wezwań Zamawiającego do wznowienia usług również 
telefonicznie lub e-mail  
c) naruszenia w istotny sposób innych warunków umowy.  
8. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpie-

nia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 
9.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 30% 

wartości netto określonej w § 4 ust. 1 umowy.  



 5 

10. W przypadku gdy suma kar umownych określonych w ust. 2 przekroczy 30% wartości netto określo-
nej w § 4 ust 1 umowy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 
Wykonawcy.  

 
§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części na podstawie 
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istot-
nej 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 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu pod-

pisanego przez obie Strony. 
2. Niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli spowoduje 

to, że charakter umowy zmieni się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy z uwzględnie-
niem art. 454 ustawy Pzp.  

3. Dopuszcza się możliwości zmian ustaleń niniejszej umowy po uprzedniej wcześniejszej akceptacji 
(zgodzie) Zamawiającego w przypadku:  

a) zmiany cen jednostkowych netto polegająca na ich obniżeniu i może być dokonana w każdym czasie,  
b) Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy - na zasadach i w sposób określony w ust. 3 i 4. 
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 3 lit. b, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, zgodnie 
z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmia-
na stawki podatku od towarów i usług. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. Nie stanowi zmiany umowy: 
a) zmiana adresu siedziby firmy i adresu do korespondencji;  
b) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do 

obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;  
c) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;  
d) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 lit a, c i d dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 
oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 

8. Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna w zakresie odnoszącym się do: 
1) terminu i sposobu realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami 
prawa; 

2) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. 
zm.),  
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie  dotyczącym niezrealizowanej 
części przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

9. W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 8 ustala się, że zmiany 
mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, który winien wykazać 
wpływ zmian, w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i termin realizacji umowy. Do 
wniosku Wykonawca winien załączyć szczegółową analizę wpływu zdarzeń, o których mowa w ust. 8 
na proponowane przez Wykonawcę zmiany postanowień Umowy.  

10. Wykonawca do wniosku zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany 
prawa, w zakresie określonym w ust. 8 pkt 2, miały wpływ na koszty wykonania Umowy. 
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§ 11 

1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku  
z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
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 prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które  
chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do  
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych  
osobowych oraz przetwarzają dane z upoważnienia administratora danych i wyłącznie na jego polecenie, 
posiadając stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to wymagane przepi-
sami prawa. 

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe:  
a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracowników/ współpracowników, tj. imię i nazwisko, numer 

telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej,  
b) przedstawicieli /pracowników/współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w 

Umowie lub umowach uzupełniających – wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 
4.  Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 

RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3. W tym celu:  
1) Wykonawca zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną publikowaną pod adresem: 

http://morawica.com.pl/rodo, w jej uzupełnieniu podając dane teleadresowe Kupującego jako  
Administratora danych osobowych, wskazując na Wykonawcę jako źródło danych oraz podając kategorie 
danych, które Wykonawca przekazał Zamawiającemu.  

2) Zamawiający zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną wg przyjętego przez niego wzoru,  
w uzupełnieniu podając dane teleadresowe Zamawiający jako Administratora danych osobowych,  
wskazując na Kupującego jako źródło danych oraz podając kategorie danych, które Wykonawca  
przekazał  Zamawiającemu.  

5. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne potwierdzenie  
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. W stosunku do osób występujących w komparycji umowy, Wykonawca dopełnia obowiązku  
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną publikowaną 
pod adresem: http://morawica.com.pl/rodo 

7.  W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie inne niż określone w ust. 3 dane 
osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub pro-
cesu wynikającego z Umowy.  

8. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w tym zakresie  
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. 

9. Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza  
Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

10.  Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:  
1) Zamawiający odpowiada Inspektor Ochrony Danych – ………………………..email: …………………………  
2) Wykonawca – odpowiada ………………………….., email: …………………………   
 

§ 12 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest                 
Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
i Ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

 
 

http://morawica.com.pl/rodo
mailto:iod@morawica.com.pl
mailto:biuro@eco-abc.com.pl
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3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji eko-
nomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 
prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na 
ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla  
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 
 


