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Numer referencyjny: ZP/7/2021 
 

Znak sprawy: DZP-JH.261.14.2021 

 

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego „Wzór umowy” 

 

U M O W A Nr ............. 

  

zawarta w dniu ...........................................pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w 

Warszawie , ul. Dorodna 16 zwanym w dalszej części „Zamawiającym, który reprezentuje: 

1………………………. 

2………………………. 

Nr KRS 98738 

NIP 525 000 83 30 

a 

firmą: ............................................................................................................................................ 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” którą reprezentuje: 

1……………………… 

2……………………… 

zarejestrowaną w: ........................................................... 

NIP: .............................. 

PESEL……………….. 

 

§ 1 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta na podstawie przepisów ustawy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą” oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy i wewnętrznej procedury udzielania zamówień – procedury 

C05/009B o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 130.000,00 złotych, określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa wraz z montażem oraz przeszkolenie 

pracowników Zamawiającego, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów, 

zwanych dalej „Produktami”, których asortyment, charakterystyka oraz wymagania 

techniczne zawarte są w załączniku Nr       stanowiącym „Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotu Zamówienia”.  

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczania Produktów do miejsca (pomieszczeń) wskazanych przez 

Zamawiającego,  

2) dokonania montażu, uruchomienia i przetestowania Produktów, 

3) przeszkolenia [...] wskazanych osób w zakresie obsługi urządzenia, 
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4) objęcia dostarczonych Produktów [...] miesięczną rękojmią. 

3. Wykonawca oświadcza, że Produkty są fabrycznie nowe i nie były używane, są wolne od 

wad fizycznych i prawnych oraz, że są jego wyłączną własnością, nie są obciążone żadnym 

prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlegają one żadnym wyłączeniom lub 

ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne 

postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące Produktów, jak również, że nie są mu 

znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Produktów. 

4. Strony ustalają, że ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o „przedmiocie umowy” lub 

„czynnościach”, to należy przez to rozumieć wszelkie prace jakie jest zobowiązany wykonać 

Wykonawca przy realizacji tego zadania. 

5. Zakres Przedmiotu Umowy jest taki, jak go określono w Umowie i musi ponadto zawierać 

wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne Wykonawcy do tego, aby 

przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie 

wyszczególnione w Umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem 

Zamawiającego i postanowieniami niniejszej umowy w uzgodnionym terminie, z należytą 

starannością oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i normami. 

7. Realizacja dostawy przedmiotu umowy odbędzie się transportem i na koszt Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego. 

8. Przedmiot umowy powinien być nowy, nieużywany, wyprodukowany co najmniej w 2021 

roku i odpowiadać: co do jakości – wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w laboratoriach chemicznych lub biologicznych, a także wymogom Specyfikacji 

Technicznej Przedmiotu Zamówienia. 

9. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją układu, jego uruchomieniem, 

przetestowaniem (potwierdzeniem zgodności parametrów dostarczonej aparatury z 

parametrami przedstawionymi w ofercie).  

10. Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane zostanie w ciągu czterech tygodni 

od daty dostawy aparatury, przeprowadzonym w języku polskim lub angielskim (dla co 

najmniej … pracowników w siedzibie Zamawiającego). Przeszkolenie personelu 

Zamawiającego zakończone zostanie wydaniem stosownych potwierdzeń (świadectw lub 

certyfikatów) i stanowić będzie zakończenie całego okresu realizacji zamówienia. 

11. W przypadku szkolenia poza miejscem instalacji Wykonawca pokrywa koszty dojazdu i 

pobytu szkolonych osób. 

12. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Zapewnienie współpracy przy realizacji prac przez cały okres realizacji przedmiotu 
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umowy; 

2) Dokonanie protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia; 

3) Zapłata za wykonaną dostawę, montaż, testowanie i szkolenie personelu w zakresie obsługi 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy nie później niż do 

………………… 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się datę odbioru bez 

zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu, 

wpisaną do protokołu zdawczo – odbiorczego i podpisanego komisyjnie przez Strony. 

3. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru będzie stanowił dla 

Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury. 

4. Wykonawca, zgodnie z ofertą, nie powierza Podwykonawcom jakiejkolwiek części (zakresu) 

oferowanego zamówienia. 

5. Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego 

odbioru.  

6. W przypadku gdy towar będzie przywożony spoza terytorium Unii Europejskiej, 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jego import, w tym za odprawę celną. 

7. RĘKOJMIA: 

a. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest zgodny ze szczegółowym opisem 

zawartym w załączniku Nr       do Umowy oraz, że jest wolny od jakichkolwiek 

wad. 

b. Wykonawca udziela Zamawiającemu [...] miesięcznej rękojmi na Produkty. 

Rękojmia obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie 

Umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady. Okres rękojmi 

rozpoczyna bieg od daty podpisania Protokołu odbioru bez uwag.  

c. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający zgłosi je Wykonawcy na formularzu 

„Zgłoszenia reklamacyjnego”, zwanego dalej „Zgłoszeniem”, którego wzór stanowi 

załącznik Nr       do Umowy, drogą elektroniczną niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia na adres e-mail: [...]. W przypadku 

zmiany adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 

niepowiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 
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d. Przez czas naprawy zgłoszonych wad należy rozumieć okres pomiędzy zgłoszeniem 

przez Zamawiającego wad, a całkowitym ich usunięciem. Czas naprawy określony 

został w ust. e. 

e. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i 

usterki w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady w 

sposób określony w ust. c.  

f. Usunięcie wad uznaje się za wykonane z chwilą podpisania przez obie Strony 

potwierdzenia prawidłowego usunięcia wad na oryginale Zgłoszenia, o którym mowa 

w ust. c. 

g. Po trzykrotnych naprawach tego samego podzespołu/części zamiennych w tym 

samym Produkcie, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na nowy, 

wolny od wad w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania 

czwartego Zgłoszenia.  

h. W przypadku, gdy powstała wada towaru jest niemożliwa do naprawienia, ze 

względu na swoją specyfikę, Wykonawca wymieni wadliwy towar na nowy, wolny 

od wad w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania Zgłoszenia. 

i. Wymiana przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad, zostanie potwierdzona przez 

Strony na oryginale Zgłoszenia, o którym mowa w ust. c. Rękojmia na wymieniony 

towar biegnie na nowo, liczona od daty tego potwierdzenia przez Strony Umowy na 

formularzu Zgłoszenia. 

i. W okresie rękojmi wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. i, ponosi Wykonawca. 

ii. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, udostępni do wglądu aktualne 

dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie Polski, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

j. Najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania rękojmi oraz po usunięciu ujawnionych w 

tym okresie wad i usterek, Strony podpiszą bez uwag Protokół odbioru, którego wzór 

stanowi załącznik Nr       do Umowy. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie 

umowne w łącznej wysokości: brutto: …………….………… zł. …. gr. (słownie:  

…………………………………….………………………. zł. …. gr. brutto) netto: 

………………………… zł. …. gr. VAT …. %: ……………….… zł. …. gr. 

2. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy 

stanowiącej załącznik Nr […] do Umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
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Umowy, w tym m.in.: koszty dojazdu, transportu, montażu, ubezpieczenia, rękojmi, marżę 

Wykonawcy, wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia. 

3. Płatność nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia oraz 

przeszkoleniu personelu, które potwierdzone zostanie przez Strony komisyjnie stosownym 

protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

4. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura płatna będzie przez Zamawiającego w 

formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni 

od daty wpływu do siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po 

dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie 

odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i 

usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania 

zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części 

wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być 

stosowana zmieniona stawka podatku. 

7. W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona na 

Zamawiającego, tj.      . 

8. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na 

Zamawiającego, tj. [...] i przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej 

Wykonawcy [...] na adres poczty elektronicznej [...].  

9. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub 

opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która wysłana została z innego 

adresu poczty elektronicznej niż wskazany. Zmiana powyższego adresu poczty 

elektronicznej wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. W przypadku wystawienia faktury 

elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy 

nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty 

wynikający z Umowy. 

11. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 

na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. 

12. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury Wykonawca jest 

uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących 

przepisów za każdy dzień zwłoki. 
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§ 5 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych 

wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

a. stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 

b. mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich 

przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli 

dostarczono je w stanie niezupełnym. 

2. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio, w celu 

realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół 

reklamacji" wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od 

daty ujawnienia wady.  

3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia 

wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej 

dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 

5. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na okres …… miesięcy na prawidłowe 

funkcjonowanie przedmiotu zamówienia – licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni, na podstawie odrębnej umowy, serwis pogwarancyjny na dostarczone 

wyroby przez okres min. …. lat, licząc od daty upływu terminu gwarancji. 

7. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

8. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów. 

9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, 

jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach 

Wykonawca: 

a. rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty jego otrzymania: 

b. usprawni wadliwe wyroby w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu 

reklamacji" na terenie RP: 

i. usunie wady w dostarczonych wyrobach lub na własny koszt dostarczy je do swojej 

siedziby w celu ich usprawnienia. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
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usunięciem niesprawności; 

ii. wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w 

którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 2; 

iii. jeżeli naprawa będzie związana z zamówieniem części u kooperantów, termin 

usprawnienia może być dłuższy niż określony w pkt. 2, jednak nie może przekroczyć 

60 dni,  

c. przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, Zamawiający nie mógł z 

niego korzystać; 

d. wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu 

reklamacyjnego", jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. 2; 

e. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych 

napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji; 

f. ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od 

przyjęcia go do naprawy, aż do czasu jego usprawnienia i przekazania Zamawiającemu; 

g. zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, w cenach ich zakupu, 

powiększoną o karę umowną w wysokości 20% ich wartości brutto, jeżeli nie wykona 

zobowiązań wynikających z pkt. 2 i 4. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich 

szkód powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego wyrobu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego, na jego pisemne wezwanie, 

kary umowne w następujących wysokościach: 

a) 0,2 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

b) 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za 

odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy i/lub z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, 

c) 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za 

odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

d) 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia. 

 W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1, naliczenie jednej z nich nie 
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wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia drugiej. 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

kompletu dokumentów (faktura, protokół zdawczo-odbiorczy), Zamawiający 

zobowiązany będzie, na pisemne wezwanie Wykonawcy, do zapłaty odsetek ustawowych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub 

wykonuje je nienależycie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin na 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy oraz naprawienia szkody wynikłej ze 

zwłoki. Zamawiający ma również prawo zlecić wykonanie zobowiązań Wykonawcy 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od 

kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których 

nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania 

na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od 

tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy 

wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu 

kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku 

powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z 

tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 

8. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez 

Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający 

wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, 

a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona. 

9. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od 

Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego w żądaniu zapłaty. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o  Umowy, jeżeli zaistnieje istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z 

art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a. Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; 

b. zwłoka w realizacji umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekracza 

20 dni, 

c. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

następnego dnia po ogłoszeniu, 

d. w stosunku do Wykonawcy nastąpiło  ogłoszenie upadłości, sąd odmówił 

ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący 

zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi 

zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 

e. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 

pisemnie Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających 

z umowy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej 

lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu 

cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 
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7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do 

dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary 

umownej lub odszkodowania. 

9. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostarczonego towaru do dnia odstąpienia od 

Umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy, pokrycia uzasadnionych 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia 

zrealizowanych dostaw. 

10. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 6. 

11. Zmawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji 

Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej 

postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie 

wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5 

i ust. 6. 

§ 8 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły wyższej. 

2. Wykonanie umowy zostanie zawieszone na czas trwania siły wyższej. 

3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania 

należytej staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, nie mogą być 

przez strony przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec bądź się im przeciwstawić 

w sposób skuteczny. 

 

§ 9 

 

1. Jeżeli wskutek błędów lub zaniedbań Wykonawcy zachodzić będzie konieczność wykonania 

dostaw lub prac dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych dostaw lub 

prac dodatkowych bez dodatkowego wynagrodzenia . 
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2. Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo, 

stanowi załącznik Nr       do Umowy. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych 

podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne. 

Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego 

i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli 

firmy w okresie obowiązywania umowy oraz gwarancji i rękojmi a także nie zakończonych 

rozliczeń z niej wynikających pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencji kierowanej na 

ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

Postanowienia o poufności 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym 

osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub 

technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek 

postaci w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach 

Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub 

udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat 

po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, 

do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania 

wynikające z właściwych przepisów. 

3. Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać w 

ramach Umowy oraz jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą 

kontraktową”. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją o 

tym, że zawiera on informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne w każdym 

przypadku, gdy Strona uzna to za stosowne, jednak wprowadzona adnotacja nie stanowi o 

kwalifikacji informacji ani o sposobie postępowania z nimi. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z 

wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, w tym dotyczących kontroli 

ruchu osobowego i materiałowego oraz zobowiąże swoich pracowników do złożenia 

pisemnego oświadczenia wobec Zamawiającego o uznawaniu informacji pozyskanych w 

związku z przebywaniem na terenie obiektów Zamawiającego, za informacje objęte 

tajemnicą kontraktową oraz o zobowiązaniu się do ich ochrony i nieudostępniania innym 

osobom – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr ….  do Umowy. 

6. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową 

tylko dla prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i 

ograniczenia dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca 

zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden inny sposób nie utrwalać informacji 

objętych tajemnicą kontraktową ani nośników, na których zostały one zapisane, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową 

udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy 

lub do zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby 

dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu 

obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego stanowią inaczej. 

8. Strony zobowiązane są do zwrotu drugiej Stronie wszelkich kopii, odpisów, streszczeń itp. 

informacji objętych tajemnicą kontraktową, które zostały im przekazane lub udostępnione w 

celu prawidłowej realizacji Umowy. 

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym 

otrzymaniu żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, w celu 

uzyskania pisemnej zgody lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostępnienie w 

czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

 

§ 12 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

 

1. W ramach niniejszej umowy strony jako Administratorzy, zgodnie z art. 28 ust. 3 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
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Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej „RODO”, powierzają sobie wzajemnie (dalej 

Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności 

związane z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. Zmawiający i Wykonawca powierzają czynności przetwarzania gromadzenie i 

przechowywanie powierzonych danych osobowych w odniesieniu do administrowanych 

przez siebie danych przekazanych w związku z realizacją umowy. 

3. Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje imiona i nazwiska, numery telefonów 

służbowych i adresy poczty elektronicznej pracowników stron i osób z nimi 

współpracujących wykonujących  czynności związane z realizacja umowy. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i 

zakresie określonych odpowiednio w ust. 2 i 3. 

5. Każda ze stron poinformuje drugą stronę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o 

realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 

lit. a RODO. 

6. Każda ze stron zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO. 

7. Każda ze stron oświadcza, że podjęła środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 

RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO. 

8. Każda ze stron zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez drugą stronę 

wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO. 

9. Każda ze stron zobowiązuje się wspierać druga stronę poprzez uzgodnione środki techniczne 

i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO. 

10. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, każda ze stron będzie uczestniczyła w realizacji 

obowiązków drugiej strony, określonych w art. 32–36 RODO, w zakresie każdorazowo 

określonym przez  drugą stronę. 

11. Każda ze stron zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia 

przetwarzania, a druga strona zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z 

usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 

12. Każda ze stron zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie 

powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania 

umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać 

drugiej stronie, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO. 
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13. Każda ze stron umowy w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

zawiadamia niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 h Inspektora Ochrony Danych lub 

wyznaczonego specjalistę ds. ochrony danych osobowych u strony umowy.  

 

§ 14 

1. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą 

one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez 

sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla 

Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa 

warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 

a. konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy 

spowodowanej zaistnieniem siły wyższej, o której jest mowa w § 8 umowy; 

b. zmiany stawki VAT obowiązującej na oferowane materiały, usługi lub roboty pod 

warunkiem zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych 

odpowiednią ustawą lub rozporządzeniem Ministra Finansów; 

c. zmiany producenta materiałów, produktów, wyrobów, oferowanych do realizacji 

zamówienia – na wniosek Wykonawcy pod warunkiem że oferowane materiały 

(produkty) będą takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Wykonawca 

uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany, 

d. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

właściwych przepisów;  

e. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

f. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę 
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5. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy. 

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej 

ze stron. 

8. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

Załączniki: 

 

W Y K O N A W C A            Z A M A W I A J Ą C Y 


