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Załącznik nr 2 do SWZ  

Projekt umowy 
na dostawę drutu ocynkowanego na teren Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice  

i Zakładu/Instalacji Gotartowie, gm. Kluczbork 

 
zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy: 
”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18, wpisaną przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769-19-17-979; REGON 590765381, BDO 000023260, 

wysokość kapitału zakładowego 79 402 900,00 zł, którą reprezentują:  
1) Mariusz Pękala  – Prezes Zarządu 
2) Iwona Koperska - Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… zwany dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 
Preambuła 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
 
Przedmiot umowy, termin dostawy i warunki odbioru 
  § 2 
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy drutu ocynkowanego  

w ilości 4 Mg na teren Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice i 4 Mg na teren 

Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork. 
2. Drut ocynkowany, o którym mowa w ust. 1, z przeznaczeniem dla automatycznej prasy do 

belowania HSM VK 7215R, ma posiadać następujące parametry: 
− drut stalowy ocynkowany, żarzony, nasączony powierzchniowo olejem; 
− drut o średnicy 3,40 mm (tolerancja ± 0,03 mm); 
− wykonany z stali niskowęglowej w gatunek stali: C4D, SAE 1006 lub 235JRG; 
− drut pakowany w kręgi po 170-250 kg, średnica wewnętrzna maks. 600 mm, średnica 

zewnętrzna min. 750 mm, każda rolka drutu powinna składać się z jednej części (bez łączeń), 
mieć oznaczony początek i koniec oraz rozwijać się swobodnie; 

− drut o wytrzymałość na rozciąganie 400 – 450 MPa; 
− powłoka cynku ok 73 g/m2. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa  
w § 2 nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Ilość drutu, o której mowa w § 2 ust. 1 będzie dostarczana przez Wykonawcę na teren 
Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice i teren Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. 

Kluczbork w całości bądź sukcesywnie, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na adres e-mail: …………………… o ilości drutu, 

którą będzie zobowiązany dostarczyć w terminie ……. dni roboczych od złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 
4. Każdorazowa dostawa drutu będzie musiała spełniać wymagania, o których mowa w § 2 ust. 2. 
5. Dostawa drutu będzie musiała być potwierdzona protokołem odbioru, zaakceptowanym przez 

pracownika danego Zakładu/Instalacji. Protokół odbioru winien potwierdzać zgodność zamówionej 
ilości drutu przez Zamawiającego z parametrami określonymi w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz 
potwierdzać odbiór przez Zamawiającego zamówioną ilość drutu. Tylko protokół potwierdzający 
odebranie zamówioną przez Zamawiającego ilość drutu będzie podstawą do wystawienia faktury. 

6. Zamawiający uprawniony będzie do nieodebrania zamówionej ilości drutu w przypadku 
niezgodności z parametrami określonymi w § 2 ust. 2. W takim przypadku Zamawiający zaznaczy 
w protokole odbioru, że nie odebrał zamówionej partii drutu, a Wykonawca zobowiązany będzie 
maksymalnie do 3 dni roboczych dostarczyć na teren danego Zakładu/Instalacji zamówioną przez 
Zamawiającego ilość drutu, zgodną z wytycznymi określonymi w niniejszej umowie. 

7. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionej ilości drutu zgodnej z wymaganiami 

określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający uprawniony będzie do zastosowania kary 
umownej, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 1) do czasu dostarczenia przez Wykonawcę zamówionej 
przez Zamawiającego ilości drutu. 
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§ 4 
1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wymiany dostarczonej ilości drutu na nową partię, 

jeśli w czasie pracy automatycznej prasy do belowania HSM VK 7215R działającej w ramach linii 
do przetwarzania i sortowania drut zacznie się zrywać, co nie będzie spowodowane działaniem 
belownicy lub obsługującego ją pracownika. W takim przypadku Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o konieczności wymiany dostarczonej partii drutu na nową, zgodną z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Umowie.  

2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca dostarczy nową partię drutu, wolną od wad i zgodną z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Umowie. Brak spełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę skutkować 
będzie możliwością zastosowania przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w §10 ust. 
1 pkt 1) do czasu dostarczenia przez Wykonawcę zamówionej przez Zamawiającego ilości drutu, 
wolnej od wad, zgodnej z wymogami określonymi w niniejszej Umowie.  

3. Wymiana wadliwej partii drutu zostanie potwierdzona protokołem odbioru  zaakceptowanym przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Za dostawę nowej partii drutu, w zamian za partię wadliwą, 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 
§ 5 

Rozładunek dostarczonego drutu nastąpi przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez niego  
przy użyciu sprzętu zapewnionego przez Zamawiającego. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie do: 

1) wykonania przedmiotu niniejszej Umowy kompleksowo z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki, wiedzy i umiejętności, 

2) dostawy drutu na teren Zakładu/Instalacji w Julkowie i Gotartowie przy użyciu zapewnionych 

przez siebie pracowników, maszyn i sprzętu, 
3) przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż., które obowiązują podczas przebywania na 

terenie Zamawiającego; Zamawiający zapewnia, że podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony 
do zabezpieczenia miejsca pracy i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia, 

4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone zarówno 
Zamawiającemu, jak i osobom trzecim. 

5) zachowania szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenie Zamawiającego ze 
względu na prowadzoną przez Zamawiającego działalność - czynną pracę zakładu  
i występujący wzmożony ruch pojazdów; poruszanie się po zakładzie dozwolone jest tylko po 
wyznaczonych drogach komunikacyjnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy posiada odpowiednie 
zaplecze techniczne oraz stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony w ramach przedmiotu niniejszej Umowy drut jest 

dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej Umowy drut będzie jego własnością 

i nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności oraz 

przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy pod jakimkolwiek 
innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia 
wierzytelności przez osobę trzecią. 

 
Termin realizacji umowy 

§ 7 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub do czasu 

dostarczenia przez Wykonawcę całej ilości drutu określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  
w zależności od tego co wcześniej nastąpi (realizacja dostaw drutu nie może przekroczyć okresu  
3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy). 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 8 
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie i zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 3% wynagrodzenia szacunkowego brutto w kwocie …………… zł (słownie: ………….. 
…/100 złotych) w postaci ……………………………………...  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowiązku zapłaty 
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przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, a także z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonana wynikającego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 
kc, ukształtowanego między Zamawiającym a Wykonawcą jako ewentualnymi dłużnikami 
solidarnymi, rozstrzygającego o obowiązku zwrotu Zamawiającemu całości kwot, w razie ich 
zapłaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno 
być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie 

a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jego 
dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości Wykonawcy.  

4. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji 
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa  
w zadaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto 
Zamawiającego: Łódzki Bank Spółdzielczy O/Bełchatów o nr 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001. 

6. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia 
zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy  

§ 9 
1. Szacunkowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej Umowy wynosi …………. złotych 

netto (słownie: …………… złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT, co daje kwotę 

brutto ……….. (słownie: ……………). 
2. Wynagrodzenie za dostawę 1 kilograma drutu ocynkowanego wynosi …………. złotych netto 

(słownie: …………… złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT, co daje kwotę brutto 
……….. (słownie: ……………). 

3. Płatności w wysokościach określonych w Umowie będą dokonywane przelewem na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez Zamawiającego.  
5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy 
następujący po takim dniu. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym 

rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony 
rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający 
zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
o  podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana. 

7. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów  
i usług. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
− Za każdą dostawę zamówionej przez Zamawiającego ilości drutu, Wykonawca wystawi fakturę 

VAT na wartość wyliczoną jako suma ilości dostarczonego drutu ocynkowanego x cena za 

dostawę 1 kg drutu ocynkowanego wskazaną w § 9 ust. 2.Podstawą do wystawienia faktury 
VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy bądź 
w § 4 ust. 3 umowy. Termin płatności każdej faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia 
faktury na adres: ”EKO-REGION” sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 

9. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, powiększone o należny podatek 
VAT stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich 

zobowiązań określonych w umowie, w tym związane z kosztami transportu, ubezpieczenia, 

akcyzy, cła, podatków, itp. 
10. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części 

zamówienia określonego w niniejszej umowie i jej załącznikach oraz jej nieujęcia  
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w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 
wynagrodzenie lub o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych Umową. Ponadto Wykonawca 
oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne i według jego 
wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa 
podatku VAT. 

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej lub niezgodnej z umową, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

13. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.    
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający 
oświadcza, że na chwilę zawarcia umowy posiada status dużego przedsiębiorcy. W przypadku 

zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zaistnienia 

zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie 
stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

 
Kary umowne 

§ 10 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie drutu, o której mowa  

w §3 ust. 3 oraz za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwej partii drutu, o czym mowa  
w § 4 ust. 2. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy z powodu rozwiązania przez niego Umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, jak i również z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
z powodu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 umowy w przypadku nienależytego bądź niewykonania przedmiotu Umowy; 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w zapewnieniu ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu Umowy. 

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł za każdorazowe 
nieprzestrzeganie przepisów bhp podczas przebywania na terenie Zamawiającego. Brak 

przestrzegania przepisów bhp zostanie przedstawiony Wykonawcy na piśmie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 

obciążającej. Kary mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia lub z wpłaconego 
zabezpieczenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary umownej przez Wykonawcę.  

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych  

w Kodeksie Cywilnym. 
4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy czy jej 

rozwiązania. 
5. Maksymalna wysokość kar umownych, do których zapłacenia zobowiązany jest Wykonawca 

wynosi 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 
 

Rozwiązanie Umowy  
§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, z zachowaniem prawa do żądania od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt 2) w następujących 
sytuacjach: 
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, trwającej powyżej 10 dni 

kalendarzowych w odniesieniu do terminów określonych w §3 ust. 3 oraz w §4 ust. 2 Umowy, 
2) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) w przypadku dostarczania partii drutu innej niż oferowanej, niezgodnej z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Umowie, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego, 

5) w przypadku zwłoki trwającej 10 dni kalendarzowych w zapewnieniu ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu Umowy, 
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6) w przypadku, gdy Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania 

umowne. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w przypadku likwidacji, ogłoszenia 

upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
3. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 
4. Rozwiązanie Umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie 

jedynie za pisemną zgodą obu stron. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 12 
Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). 
 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany Umowy, z wyjątkiem § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w postaci zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 

1) Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie 
stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest 
możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym 
zwłaszcza może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 ustawy Pzp.  

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku 

z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego 
zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia: 
a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ 

na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez Zamawiającego; 
b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na sposób 

wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa się za zmiany 
nieistotnych postanowień umowy); 

c) wystąpieniem Siły Wyższej, w tym także w zakresie w jaki siła ta wpływa na terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, 
którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani 
któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której 
nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy  
w dostawie energii elektrycznej, wojna itp. 

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez 
ustawodawcę. 

4) w zakresie terminu wykonania dostaw objętych przedmiotem umowy, w przypadku 
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do 
udowodnienia, że opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od niego 
niezależnych). 

 
§ 14 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania 
Umowy, wymagają formy pisemnej.  

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy. Za datę otrzymania korespondencji Strony 
uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną, jeżeli jego treść zostanie 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 
Dla Zamawiającego: 
Nazwa:   ”EKO-REGION” sp. z o.o. 
Adres:      ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 
Telefon:      44 633 08 15 
e–mail:      sekretariat@eko-region.pl 

 

Dla Wykonawcy: 
Nazwa:   ………………………………………………… 
Adres:    ………………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………………… 
e–mail:   ………………………………………………… 
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4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga 

sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemne poinformowanie drugiej Strony. 
 

§ 15 
1. Wykonawca do koordynacji prac objętych niniejszą Umową wyznacza ………………. . 
2. Po stronie Zamawiającego, osobą wyznaczoną do koordynacji prac objętych niniejszą Umową jest 

Anna Szpak, tel. 44 633 08 15 wew. 218. 
3. W razie zmiany osób odpowiedzialnych za koordynację prac ze strony Zamawiającego lub 

Wykonawcy, należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia, powiadomić o tym drugą 
ze stron niniejszej Umowy. 

 
§ 16 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku udostępniania danych osobowych Strony 
postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi z zakresu ochrony danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO” znajdującym się na stronie internetowej www.eko-region.pl 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO, 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które 
zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora 
danych.  

4. Wykonawca  oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane 
przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO. 
5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej 

Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny ”EKO-REGION”  
sp. z o.o.  (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: www.eko-region.pl 
Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby  
i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane ”EKO-REGION” sp. z o.o.   

6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane  przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

 
§ 17 

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać  
w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór 
rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.  

 
§ 18 

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji stron jest język polski. 
 

§ 19 
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


