
 
 

Nr postępowania: 2020.05.ZP  

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

/Wzór umowy/ 

 

UMOWA Nr ……………… 

NA SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH 

 

zawarta w dniu …………..roku w Szczecinie pomiędzy: 

 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie,  ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za 

numerem KRS 0000003063, posiadającą NIP: 852-21-84-546, REGON numer: 811640482, 

reprezentowaną przez: 

lekarza med. Romana Pałkę – Dyrektora 

- zwaną dalej Zamawiającym  

 

a 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

- zwaną dalej Wykonawcą 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. 

Dz. U. 2019 poz. 1843) – dalej PZP, w którym oferta złożona przez Wykonawcę, została uznana przez 

Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej 

Umową: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów 

medycznych zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1  oraz z opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Załączniki stanowią 

integralną cześć umowy. 
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2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według zamówień. Dostawa towaru będzie się odbywała 

każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby 

jednostki organizacyjnej  Zamawiającego wskazanej w zamówieniu. 

3. Szczegółowy asortyment i ilości dostaw jednorazowych będą ustalane pisemnie, telefonicznie lub 

drogą elektroniczną na .......... (max. 7 dni kalendarzowych) dni przed żądanym terminem dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami przedmiotu zamówienia (+/- 30%), przy czym całkowita wartość zamówionych pozycji 

nie może przekroczyć kwoty wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości umowy do wysokości nakładów 

faktycznie poniesionych. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje nieodpłatny transport 

dostarczanych materiałów wraz z ich wniesieniem do odpowiedniego pomieszczania. 

7. W przypadku zaprzestania produkcji jakichkolwiek pozycji w trakcie trwania umowy, Wykonawca 

może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczanie innego produktu, 

zobowiązany jest on wtedy do dostarczenia próbek produktu celem przetestowania. Po 

przetestowaniu Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go, jeśli nie będzie odbiegał 

jakościowo od zaproponowanego pierwotnie.  

8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą jego odbioru.  

9. Wykonawca pozostawia jednostce organizacyjnej Zamawiającego, do której dostarczył towar, 

protokół przekazania zamówienia. 

10. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia następujących terminów gwarancji: 

1) sprzęt jednorazowy – 3 miesiące; 

2) kable, czujniki – 12 miesięcy;  

3) akumulatory, układy oddechowe – 6 miesięcy; 

4) pozostały sprzęt – 24 miesiące. 

11. Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty wskazanej 

w §2 ust. 1. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOSCI 

1. Wartość umowy zostaje określona na maksymalną kwotę ………… PLN netto (słownie: 

…………………………. złotych netto), tj. …………….. PLN brutto (słownie: 

…………………………. złotych brutto)  i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane w 

ofercie Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że ww. ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy, nie będą 

podlegały zmianom. 

4. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.  

5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności przyjmuje 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  

8. Zaleca się, aby faktura VAT powinna zawierać dodatkowe oznaczenie w postaci wskazania 

numeru umowy oraz dnia jej zawarcia. 

9. Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez 

Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego i jego podmiotu tworzącego 

wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 



 3 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego 

wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych umową oraz poniesie z tego tytułu 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich. 

 

§ 4 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, w kwocie stanowiącej równowartość 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwotę: …………………., słownie: ………….………………. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 

okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i 

przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 dni do daty upływu 

zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może uzależnić wypłaty 

zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 

jej należytego wykonania. 

6. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie  

na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

8. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

§ 6 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług  wykonywanych przez 

podwykonawców jak za działania własne. Niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, 

odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działanie lub zaniechanie 

podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności na podstawie art. 

415, 430 i 474 kodeksu cywilnego. 
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§ 7 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących 

zdarzeń: 

1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy; 

2) zmiana stawki podatków pośrednich, będąca wynikiem działania organów państwowych; 

3) zmiana stawki cen urzędowych, będąca wynikiem działania organów państwowych; 

4) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych we wniosku o dopuszczeniu do udziału 

(śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone przez 

Zamawiającego w SIWZ; 

5) działanie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części  (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności 

zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, wojna cybernetyczna, 

terroryzm, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją umowy, stan 

zagrożenia życia i zdrowia spowodowany epidemią); 

2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) 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; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu; 

4) lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;  

5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

6) wprowadzenia nowych systemów klasy SWD, 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany. 

4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których 

mowa w ust. 3 kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia – w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 

oraz ust. 2, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 

3. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 5. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  

z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

części finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 

lub 4. 

3. Niezależnie od powyższego, Strony 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 

przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące 

redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy 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. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3. 

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
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2) danych teleadresowych;  

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy; 

5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany. 

6. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub  

w części w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy zrealizowanej do dnia 

odstąpienia od Umowy; 

2) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 

3) przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży 

wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, 

postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych; 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i 

pomimo wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od 

umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni 

termin, z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu 

wyznaczonego Wykonawcy terminu; 

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy; 

6) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie 

w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy; 

7) w przypadku wystąpienia siły wyżej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 

nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części  (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, wojna 

cybernetyczna, terroryzm, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją 

umowy, stan zagrożenia życia i zdrowia spowodowany epidemią) trwającej dłużej niż 60 dni. 

2. Prawo określone w ust. 1 Zamawiający wykonuje przez oświadczenie złożone Wykonawcy na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 
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§ 9 

INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie  przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 

(RODO); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi”.  

3. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów 

prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia,  

w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że 

Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie 

w celu należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania informacji wskazanych w pkt 1, podpunkt 1 

podejmie środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada opisaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji na 

dowód czego przedstawia do wglądu Zamawiającego stosowną dokumentację. 

8. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli 

systemu bezpieczeństwa informacji Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia informacji prawnie chronionych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w 

wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne upoważnione na podstawie odrębnych 

przepisów instytucje kontroli. 

10. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych 

w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 

zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

11. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

12. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów  

i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 

informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

 

§ 11 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy  

1) Zamawiającego reprezentować będzie: ………………….; 

2) Wykonawcę reprezentować będzie: …………………………… 
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2. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami spory będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,  

w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji Umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Wykonawcy. 

4. Załącznik nr 1 – wzór oferty oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, stanowią 

integralne części niniejszej umowy.  

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

umowy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 


	Nr postępowania: 2020.05.ZP
	UMOWA Nr ………………
	1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy
	1) Zamawiającego reprezentować będzie: ………………….;
	2) Wykonawcę reprezentować będzie: ……………………………

