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TOM II – WZÓR UMOWY  

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

„ Dostawa samochodu  specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej ”  
 

UMOWA nr ……………. 
 
zawarta w dniu .............................. we Włocławku pomiędzy : 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku, 
 
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 146; wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000031648; 
o kapitale zakładowym w wysokości 46 678 462,60 zł; NIP: 888-000-14-20; REGON 
910510751, reprezentowanym przez: 
 
…………………………….-………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części „Dostawcą” 
o następującej treści: 
 
 W wyniku zakończonego postępowania przetargowego nr ………………. toczącego się 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) prowadzonego w ramach 
Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i dokonanego 
przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego 

samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury 
kanalizacyjnej wraz z wymaganiami dodatkowymi, tj.: wielofunkcyjnego samochodu 
specjalistycznego, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji 
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sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody, o 
parametrach technicznych opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
ofercie Dostawcy wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie 
Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu.  

2. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i obejmuje wytworzenie i 
dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z warunkami określonymi w umowie z 
jednoczesnym przeniesieniem własności na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Strony ustaliły, że następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 
integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa: 
a) niniejsza Umowa,  
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) Oferta Dostawcy,  
d) Inne dokumenty będące częścią umowy zgodnie z jej dalszymi postanowieniami. 

Wymienione dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. Do celów 
interpretacyjnych umowy, dokumenty te będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością 
wynikającą z ich numeracji.  

4. Dostawca oświadcza, iż oferowany pojazd stanowiący przedmiot umowy jest nowy, jest jego 
własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, 
nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI  
 

1. Dostawca zobowiązuje się w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do 
dnia …………. do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, potwierdzonym 
Protokołem odbioru końcowego. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć 
ukończenie całości prac objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w tym w szczególności dostarczenie do siedziby Zamawiającego 
samochodu specjalistycznego, jak również przekazanie wszelkich urządzeń dostępowych oraz 
kompletnej dokumentacji umożliwiającej korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu 
umowy, włącznie z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz podpisaniem Protokołu 
odbioru końcowego. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy i spełnienia wymagań 
określonych w niniejszej Umowie oraz do: 
a) dołożenia najwyższej staranności, jakiej można oczekiwać od osób zajmujących się 

profesjonalnie tego typu działalnością przez cały okres realizacji Umowy, 
b) udostępnienia Zamawiającemu informacji nt. stanu realizacji Umowy oraz udostępnienia 

wglądu w proces jej realizacji, w sposób, który nie utrudni wywiązania się przez Dostawcę z 
ciążących na nim zobowiązań niniejszej Umowy, 

c) składania, na wezwanie Zamawiajacego, pisemnych informacji ze stopnia zaawansowania 
poszczególnych prac i postępów w realizacji Umowy, w terminie do 7 dni roboczych od 
otrzymania żądania od Zamawiającego,  

d) uczestniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiającego, w 
naradach i spotkaniach organizowanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  

e) przekazywania wszystkich materiałów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w języku 
polskim,  
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f) przeprowadzenia szkoleń,  
g) zapewnienia gwarancji.  

 
§ 3 

DOSTAWA I CZYNNO ŚCI ODBIOROWE 
 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i na 
zasadzie zapewnienia najwyższej jakości dostaw i usług, zgodnie z wolą Zamawiającego i 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej na 
dzień odbioru końcowego przepisami prawa i normami oraz oświadcza, że samochód 
specjalistyczny, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany i dostarczony zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Na potwierdzenie tego faktu, w dniu odbioru końcowego Wykonawca 
złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 

2. Dostawca zobowiązany jest zapewnić transport oraz dostarczyć Zamawiającemu przedmiot 
umowy w należytym stanie. Wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie 
załadunku, rozładunku i transportu oraz montażu ponosi Dostawca. 

3. Odbiór przedmiotu umowy będzie w szczególności obejmował: 
a) wydanie przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania określone w 

dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3, 
b) wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do dopuszczenia 

przedmiotu umowy do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami, 
c) próby techniczne przedmiotu umowy, składające się w szczególności z prób 

ciśnieniowych oraz prób wydajności poszczególnych podzespołów.  
4. Odbiór samochodu będzie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. W 

czynnościach odbiorowych winni uczestniczyć również przedstawiciele Dostawcy.  
5. O gotowości do dokonania dostawy przedmiotu zamówienia, Dostawca powiadomi 

Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych przed proponowanym terminem dostawy. 
Miejscem dostarczenia gotowego do użycia pojazdu stanowiącego przedmiot umowy jest 
siedziba Zamawiającego we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146.  

6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Dostawca przedłoży Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w 
szczególności wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tom III SIWZ), w tym m.in. 
książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim oraz 
pozostałe dokumenty wskazane w SIWZ. 

7. Zamawiający pisemnie potwierdzi termin odbioru. Rozpoczęcie czynności odbiorowych 
nastąpi w ustalonym przez Strony dniu dostawy. 

8. Odbiór nastąpi po dostawie do siedziby Zamawiającego kompletnego pojazdu wraz z 
dokumentacją przedmiotu zamówienia, po sprawdzeniu wszystkich funkcji samochodu oraz 
funkcji zabudowy, zaprezentowanych przez Dostawcę w czasie pracy z udziałem 
Zamawiającego i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i 
eksploatacji samochodu. Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez 
Zamawiającego spełnienia przez Dostawcę wszystkich wymogów zawartych w SIWZ i w 
umowie, w tym w szczególności zgodności przedmiotu zamówienia ze specyfikacją 
techniczną opisaną w tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz ofertą Dostawcy. Z 
tych czynności zostanie spisany Protokół odbioru końcowego.  

9. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona Protokołem odbioru 
końcowego podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Dostawcy. 
Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, z których jeden 
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otrzymuje Dostawca. Przyjęcie protokołu odbioru nie stanowi zrzeczenia się dochodzenia 
odszkodowania za wady ukryte. 

10. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu 
odbioru końcowego. 

11. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 Zamawiający odmówi 
rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru przedmiotu umowy, że 
dostarczony pojazd jest niezgodny z umową oraz warunkami określonymi w SIWZ i złożonej 
ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy z winy 
Dostawcy, z podaniem przyczyn braku jego akceptacji. W takim przypadku Dostawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia pojazdu zgodnego z umową, SIWZ oraz złożoną 
ofertą na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, co nie uchybia uprawnieniom 
Zamawiającego z tytułu naliczania kar umownych oraz prawu odstąpienia od umowy. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich usterek i wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych usterek i wad.  

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 
1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy, stanowiące cenę  

za dostawę samochodu wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie 
Zamawiającego, zapewnieniem serwisu gwarancyjnego oraz wszystkimi innymi kosztami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, ustala się na kwotę łączną w wysokości: 
netto: .................PLN; słownie: .......................................................................................PLN 
podatek VAT w wysokości……%, tj. ..............PLN; słownie:………...........................PLN 
brutto: ..............PLN ; słownie ........................................................................................PLN. 

2. Podatek VAT przyjęto w kwotach należnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego w sprawie VAT. 

3. W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy obowiązującej stawki podatku od towarów i 
usług (VAT) wynikającej ze zmiany przepisów, wartość nieuiszczonego wynagrodzenia 
brutto ulegnie zmianie i obejmie podatek od towarów i usług w zmienionej wysokości. Nie 
ma to w żadnym wypadku wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia netto i nie 
wymaga zmiany umowy. 

4. Wynagrodzenie Dostawcy podane w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, w tym również 
wynikające z tytułów publicznoprawnych, niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, w tym przeniesienia na Zamawiającego własności i wydania 
mu przedmiotu umowy (w szczególności: cenę przedmiotu umowy, koszty wytworzenia, 
koszt dostawy/ rozładunku/ przewozu do siedziby Zamawiającego, koszty gwarancji, 
zabezpieczeń, ewentualne cła, ubezpieczenia oraz inne podatki i opłaty, dokonania wszelkich 
uzgodnień, pozwoleń i badań w celu dopuszczenia samochodu do ruchu drogowego i 
eksploatacji, koszty przeprowadzenia odbioru, szkolenia pracowników Zamawiającego, 
opracowania dokumentacji, koszty obsługi serwisowej w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 
itp.). 

5. Wynagrodzenie Dostawcy będzie uiszczone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, pod warunkiem zaakceptowania, przez podpisanie przez Zamawiającego, Protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Dostawcy wskazany na 
fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT. 
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7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.  
10. W przypadku przedstawienia przez Dostawcę nieprawidłowo – w rozumieniu umowy i/lub 

ustawy o VAT – wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia 
bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęta fakturą należność  
nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia 
Zamawiającego ewentualnymi odsetkami za opóźnienia w płatności. 

11. Dostawca zobowiązuje się do: 
a) ujęcia w rejestrze sprzedaży wystawionej faktury VAT wynikającej z niniejszej Umowy, 
b) rozliczania się z Urzędem Skarbowym w zakresie naliczonego na fakturze VAT podatku 

od towarów i usług, 
c) w przypadku braku wykonania czynności wymienionych w ust. 11 lit. a) i b). niniejszego 

paragrafu, do zwrotu całkowitych kosztów wynikających z tego tytułu po stronie 
Zamawiającego. 

12. Dostawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń względem 
Zamawiającego, jak również dokonywania przelewu wierzytelności wynikających  
z zapisów niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

GWARANCJA I R ĘKOJMIA 
 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot 
zamówienia,  w tym na okres: 

1.1. ……….. miesięcy w części dotyczącej podwozia, na bezawaryjną pracę podwozia 
samochodu, licząc od dnia zatwierdzenia przez obie strony Protokołu odbioru końcowego 
przedmiot zamówienia, 
1.2 …………miesięcy w części dotyczącej zabudowy, na bezawaryjną pracę całego, 
zabudowanego na podwoziu zestawu urządzeń do czyszczenia i konserwacji infrastruktury 
kanalizacji sanitarnej, licząc od dnia zatwierdzenia przez obie strony Protokołu odbioru 
końcowego przedmiot zamówienia, 
2. Okres rękojmi na dostarczony przedmiot umowy jest tożsamy z okresem gwarancji.  
3. Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje wszystkie wady, bez jakichkolwiek wyłączeń, np. 

usterki, niedoróbki, wady materiałowe. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły 
bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa 
się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, które przy 
używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w Książce Gwarancyjnej, 
zużywają się eksploatacyjnie, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne. 

4. Gwarant w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy pojazdu 
stanowiącego przedmiot zamówienia (zabudowy, podwozia) w miejscu użytkowania lub gdy 
wystąpi taka konieczność w serwisie, w oparciu i na zasadach określonych przez przepisy 
gwarancyjne zawarte w książce gwarancyjnej, w terminie:  
a) dla awarii powodujących utratę możliwości wykonywania przez samochód czynności 

czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej - w terenie do 3 dni roboczych (z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia powiadomienia przez 
Zamawiającego, 

b) dla pozostałych usterek samochodu, niespowodowanych przez zdarzenia drogowe – w 
terminie do 7 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia pisemnego 
powiadomienia przez Zamawiającego.  
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5. W przypadkach szczególnych, np. gdy naprawa musi być wykonana w siedzibie lub punkcie 
serwisowym, lub naprawie, albo wymianie podlegają części lub podzespoły nie będące  
w regularnej produkcji, terminy o których mowa w ust. 4 mogą zostać przez Zamawiającego 
wydłużone, na pisemny wniosek Gwaranta, zawierający szczegółowe uzasadnienie. 

6. W okresie gwarancyjnym, Gwarant gwarantuje bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby 
Zamawiającego lub przyjęcie pojazdu (bądź jego elementów) we wskazanym punkcie 
serwisowym, w terminie do 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 
daty zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem, w celu naprawy lub ustalenia zakresu oraz 
terminu naprawy. Koszt dostarczenia niesprawnego pojazdu do punktu serwisowego ponosi 
Dostawca.  

7. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia niesprawnego samochodu do punktu 
serwisowego, to koszt tego transportu ponosi Gwarant. Demontaż, montaż i transport pojazdu 
lub jego zespołu do siedziby serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy  
do Zamawiającego, w okresie gwarancyjnym Gwarant będzie wykonywać na swój koszt. 

8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Dostawcę lub producenta o powstałych wadach i usterkach pocztą 
elektroniczną lub faksem z wyszczególnieniem stwierdzonych wad.  

9. Dostawca lub producent gwarantuje posiadanie punktu serwisowego na terenie 
Rzeczpospolitej Polski. 

10. Dostawca lub producent poda numer faksu oraz adres e-mail, na potrzeby powiadomień  
o wykryciu wad. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany samochodu lub jego podzespołów, objętych 
gwarancją, jeżeli: 

a. w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające 
naprawie gwarancyjnej, 

b. Dostawca lub producent stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest 
niemożliwe, 

c. uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej nie zostanie usunięte  
w wymaganym czasie. 

12. Gwarant w okresie gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (w zakresie usług  
i robocizny) w zakresie określonym w książce przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy  
te mogą być dokonane w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym autoryzowanym 
punkcie serwisowym na terenie Rzeczpospolitej Polski.  

13. Zakres i terminy przeglądów gwarancyjnych winny zostać określone w formie pisemnej. 
14. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów 

eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających  
z fabrycznej gwarancji. 

15. Dostawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania 
ustnych i pisemnych konsultacji w zakresie możliwości dodatkowego zabudowania 
samochodu czy też montażu dodatkowego wyposażenia służbowego. 

16. Zmiany adaptacyjne pojazdu w okresie obowiązywania gwarancji dokonane przez 
Zamawiającego w porozumieniu i po konsultacji z Dostawcą, na podstawie aprobaty 
Dostawcy, dotyczące dodatkowego zabudowywania samochodu czy też montażu 
wyposażenia służbowego, np. GPS, itp. nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

17. Zamawiający, po dokonaniu odbioru końcowego, ma prawo oznakować przedmiotu 
zamówienia na własny koszt naklejkami z logo i danymi Zamawiającego oraz informującymi 
o współfinansowaniu zakupu ze środków Funduszu Spójności – co nie powoduje utraty 
gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, bądź jakiegokolwiek z jego elementów. 
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18. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Dostawcę lub producenta nie będzie mógł 
zawierać następujących warunków: 
a. ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów 
eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu), 

b. obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych  
(w zakresie usług i robocizny)  wykonywanych przez podmioty wskazane przez Dostawcę 
lub producenta, 

c. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu umowy, a także zawierać 
dodatkowych warunków współpracy z Dostawcą lub producentem, 

d. dotyczących innych płatnych działań nie ujętych we wszystkich częściach Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Dostawca lub producent zobowiązany będzie do 
usunięcia wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 
rękojmi. 

20. Gwarant zobowiązuje się zapewnić płatny serwis pogwarancyjny na pojazd stanowiący 
przedmiot umowy. Gwarant zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części 
zamiennych i usług serwisowych, przez okres co najmniej 5 lat licząc od daty zakończenia 
okresu gwarancji. 

 
§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku: 
a) nie przystąpienia przez Dostawcę do wykonania lub nie wykonanie przedmiotu umowy, 
b) Dostawca wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z warunkami umowy i mimo 

wezwania nie przystępuje do właściwego jego wykonania, 
c) zwłoka w terminie dostarczenia pojazdu, o którym mowa w § 2 przekracza 60 dni 

kalendarzowych,  
d) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

e) gdy wady w przedmiocie umowy nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, 
że Dostawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, 

f) także w następujących przypadkach: 
i. upadłości lub likwidacji Dostawcy (z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu 

połączenia lub przekształcenia), 
ii.  wydania nakazu zajęcia majątku Dostawcy, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 

umowy. 
2. Dostawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy Zamawiający, bez uzasadnionej  

na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. W przypadkach odstąpienia od umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.  
4. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 10% ceny brutto przedmiotu 

zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od kar określonych w § 7, do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 
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5. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej,  
w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia  
od umowy wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

 
§ 7 

KARY UMOWNE  
 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego (cena oferty łącznie z VAT), o którym 

mowa w § 4 ust.1 z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w umowie na wykonanie przedmiotu 
zamówienia do dnia faktycznego odbioru końcowego, 

b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego (cena oferty łącznie z VAT), o którym 
mowa w § 4 ust.1 z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji  
i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 
dnia spełnienia przez Dostawcę jego zobowiązania, 

c) w wysokości 30 % wynagrodzenia całkowitego (cena oferty łącznie z VAT), o którym 
mowa w § 4 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego, z 
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Dostawca. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Dostawcę 
lub Zamawiającego, z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 6 ust 1 lit. d, w wysokości 30 % wynagrodzenia 
całkowitego (cena oferty łącznie z VAT) określonego w § 4 ust 1. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Dostawcy 
wynagrodzenia. 

4. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za opóźnienie lub 
zwłokę oraz kar za odstąpienie od umowy - będą one naliczane łącznie. 

5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

 
§ 8 

ZABEZPIECZENIE  
 

1. Dostawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 (cena oferty łącznie z VAT) tj.: ................ PLN. 
słownie: .....................................PLN. 

2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
Dostawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie zostało wniesione przed terminem podpisania umowy w formie .................. 
5. a. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu): 

  Zwrot Dostawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi: 
- 70 % kwoty w ciągu 30 dni od daty wykonania dostawy i podpisania przez strony  

Protokołu odbioru końcowego, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z 
uwagi na przysługujące mu roszczenia,  

- 30 % kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady oraz 
usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający będzie 
zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia. 

b. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie): 
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Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmuje następujące okresy 
obowiązywania: 
- 100 % kwoty do 30 dni po dacie wykonania dostawy i podpisania przez strony Protokołu 

odbioru końcowego, 
- 30 % kwoty do 15 dni po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje  
się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone 
wraz z oświadczeniem, że Dostawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.  

7. Jeżeli termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie zostanie dotrzymany, Dostawca 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 
wydłużony został termin zakończenia realizacji zadania. Dokument potwierdzający 
przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu  
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin 
zakończenia realizacji zadania. 

8. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności 
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 7 w określonym tam terminie, Zamawiający będzie 
uprawniony do zatrzymania z każdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym 
upływie terminu, kwoty stanowiącej wynagrodzenie Dostawcy do kwoty wymaganego 
zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji umowy, Dostawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 149 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Dostawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty 
ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy, na 
kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa łącznie z VAT. Ubezpieczeniem powinna być objęta 
odpowiedzialność Dostawcy z tytułu szkód powstałych w związku z realizowaną umową. 
Dostawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 
powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.  

 
§ 9 

WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli właściwego wykonywania przez 
Dostawcę przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 
Dostawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać 
dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Przedstawicielem Dostawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach 
związanych realizacją umowy, przekazywania wzajemnych uwag i koordynatorem jest: 
…………….., tel. ……………….., Faks …………….., e-mail: ………………. 
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5. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających  
z realizowania postanowień niniejszej umowy wyznacza się: …………….., tel. 
……………., Faks ……………, e-mail: ……………………... 

6. Zmiana osób upoważnionych, wskazanych odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 następuje  
w formie pisemnej bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

7. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą 
będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą 
elektroniczną lub doręczana osobiście. Korespondencję przekazaną faksem lub drogą 
elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

 
§ 10 

PODWYKONAWSTWO  
  

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji wyboru lub zmiany Podwykonawcy w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Każde porozumienie, na mocy którego Dostawca powierza wykonanie części Umowy 
osobie trzeciej, uważane jest za umowę zawartą z Podwykonawcą. 

3. Dostawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a dodatkowo: 
1) Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed  

jej zawarciem. 
2) Umowa z Podwykonawcą winna zawierać co najmniej: 

a) zakres prac powierzonych podwykonawcy, 
b) kwotę wynagrodzenia za prace, 
c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy, 
d) warunki płatności, 
e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jak w zapisach niniejszej 

umowy. 
f) Dostawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu najpóźniej 14 dni 

przed podpisaniem umowy kopii projektu umowy zawieranej z podwykonawcą. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców  

z dalszym Podwykonawcą. 
4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania uchybienia i zaniedbania swoich 

Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

5. Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Dostawca nałoży na niego obowiązek 
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w 
jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego Podwykonawcy, pozostając 
jednocześnie gwarantem ich wykonania i przestrzegania przez Podwykonawcę. 

6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę 
nie zwalnia Dostawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy. 

7. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie 
łączącego ich stosunku prawnego, zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. 

8. W przypadku powierzenia do podwykonania części zamówienia, Dostawca wraz z 
wystawieniem faktury przedłoży Zamawiającemu dowód (dowody), że wyznaczony 
Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne, zgodnie z postanowieniami umowy 
zawartej z podwykonawcą. Nie przedłożenie dowodów, stanowi podstawę wstrzymania 
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płatności w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania 
potwierdzenia. 

 
§ 11 

KLAUZULA POUFNO ŚCI 
 
1. Dostawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego. 
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Dostawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą publikowane lub ujawniane przez Dostawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3. Zachowanie tajemnicy nie wyłącza możliwości ujawnienia takich danych pracownikom  
i doradcom Dostawcy, jednak wymaga to uprzedniego poinformowania tych osób  
o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania 
poufności. 

4. Powyższe zobowiązania nie naruszają ujawnienia informacji: 
a) dostępnych publicznie; 
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł; 
c) co do których Dostawca uzyskał pisemną zgodę od Zamawiającego na ich ujawnienie; 
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

 
§ 12 

ZMIANY TRE ŚCI UMOWY 
 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień 
umowy, które mogą polegać na: 

a) ograniczeniu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia 
Dostawcy, przy czym ograniczenie nie będzie większe niż 20%, 

b) zmianie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do warunków opisanych 
w SIWZ, jeżeli dzięki temu nastąpi obniżenie wynagrodzenia Dostawcy  
lub późniejszych kosztów eksploatacji, 

c) ograniczeniu niektórych obowiązków Dostawcy, jeżeli ich niewykonanie przez Dostawcę 
nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie umowy, a przyspieszy zakończenie 
realizacji i użytkowanie przedmiotu umowy, 

d) zmianie rozwiązań technologicznych i technicznych, w tym materiałów i urządzeń na nie 
gorsze niż określone w SIWZ, nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,  

e) zmiana wartości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT  
w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy, w ten sposób, że do ceny netto 
zostanie doliczona nowa wartość wg zmienionej ustawowo stawki podatku VAT,  

f) zmianie terminu zakończenia wykonania umowy lub któregokolwiek z jej etapów  
lub części w przypadku: 
i. zaistnienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), 

ii.  zmiany terminów realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji 
Włocławek III etap”, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania 
umowy na dofinansowanie,  
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iii.  wystąpienia zamówień dodatkowych lub prac zamiennych, jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
zakończenia realizacji umowy,  

iv. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

v. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych 
działaniem osób trzecich, 

vi. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

vii.  warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia (kataklizmy, 
powodzie i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), 

viii.  powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji,  
w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, dokumentów, itp. 

g) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kc. 
h) wprowadzeniu innych zmian jeżeli będą one korzystne dla Zamawiającego, w 

szczególności: 
i. może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy,  

ii.  może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa lub jakości wykonania przedmiotu 
umowy, 

iii.  może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności, korzystnego  
dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy. 

3. Każda istotna zmiana i uzupełnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z 
zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Dostawcy  nie przewidywali 
w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane ani 
przez Zamawiającego ani przez Dostawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten 
skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi 
na rażącą stratę grożącą Zamawiającemu bądź Dostawcy lub niemożność osiągnięcia celu 
Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Dostawca, mając na uwadze poszanowanie 
wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 
wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie 
wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 

4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Dostawca dopuszczają możliwość zmian 
redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w 
rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu 
Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź 
zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Dostawca 
wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego 
brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo 
też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 
Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,  
w szczególności: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami, 
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3) zmiana osób, przy pomocy których Dostawca realizuje Umowę na inne spełniające 
wymagania SIWZ. 

 
§ 13 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 
określone w przepisach 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,  
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Dostawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami  
z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał i udostępnił Zamawiającemu na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

4. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Dostawcy dane osobowe, tj.  dane osobowe 
osób biorących udział, uczestniczących lub zaangażowanych w realizację umowy, do 
przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

5. Dostawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 
osobowych osób, o których mowa w ust.4, wyłącznie w celu realizacji zadania: 

• dane osób zaangażowanych w realizację umowy ze strony Zamawiającego – dane 
personelu Jednostki Realizującej Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracji Włocławek III etap" oraz członków Komisji odbiorowej z ramienia 
Zamawiającego, w tym dane zwykłe w postaci: imion i nazwisk, stanowiska 
służbowego (funkcji), numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej.  

6. Dostawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w 
art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

7. Dostawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

8. Dostawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

9. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit.b 
RODO,  danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w  szczególności  nieudostępniania 
ich innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

10. Dostawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego,  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Dostawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie 
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

12. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 
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podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 
13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Dostawcę prawo Unii  
lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Dostawca. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Dostawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny. 

14. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  
z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych  
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

15. Dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia 
poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie 
to powinno być dokonane w formie  pisemnej. 

16. Dostawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. Dostawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do 
usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

17. Dostawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu 
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Dostawca  powiadomi 
Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Dostawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 
techniczny do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących Dostawcy lub Zamawiającego, 
wprowadzonych do umowy, między innymi siedziby, osób reprezentujących, telefonów, 
faxów, e-maili, itp. każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie i skutecznie powiadomić o 
zmianach drugą Stronę, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z 
niepowiadomieniem o zmianie danych, oraz pod rygorem uznania wysłanej korespondencji 
za doręczoną. 

3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, na piśmie,  
o każdej zmianie numeru rachunku bankowego, postanowień statutu lub innego dokumentu 
stanowiącego podstawę utworzenia i działania Dostawcy. O toczącym się postępowaniu 
naprawczym, upadłościowym, likwidacyjnym oraz o innych okolicznościach, stanowiących 
zagrożenie możliwości wykonania niniejszej umowy w sposób zgodny z jej warunkami. 

4. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
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7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

 

Zamawiający:       Dostawca: 
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