
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

 
UMOWA nr………..2021 

 

zawarta w dniu  ............... 2021 r. w Jarocinie, pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Jarocinie 

NIP o nr: 865-23-35-699 reprezentowaną przez : 

prezes OSP – Tadeusz Gęśla 

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”   

a 

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

………………………………… z siedzibą w ……….............................. 

 

reprezentowanym przez : 

………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 

bez negocjacji zgodnie  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. 

U. 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) – została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 
  

PREAMBUŁA 
 
Strony Umowy oświadczają, że mają świadomość, że do zawarcia Umowy dochodzi w okresie 

istnienia siły wyższej związanej z ogłoszoną przez WHO w dniu 11 marca 2020 r. pandemią 

COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. W wyniku powyższego zostało wydane 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), który trwa od dnia 20 marca 

2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Strony uzgadniając warunki 

wzajemnej współpracy w ramach niniejszej umowy, dochowały najwyższej staranności, biorąc pod 

uwagę stan rzeczy istniejący w chwili jej zawarcia, niemniej jednak są świadome, iż faktyczne 

wykonanie zobowiązań na warunkach obecnie uzgodnionych może okazać się niemożliwe lub 

utrudnione ze względu na ww. okoliczność siły wyższej i jej dalsze skutki, które na dzień dzisiejszy 

nie są wiadome Stronom i z przyczyn obiektywnych nie można ich określić. Strony będą się 

wzajemnie informować i współdziałać w celu wykonania umowy na warunkach 
 



obecnie uzgodnionych, jednak, jeżeli na skutek działania siły wyższej wykonanie umowy 

stanie się niemożliwe bądź znacznie utrudnione, Strony podejmą wszelkie działania 

zmierzające do koncyliacyjnego uregulowania warunków wzajemnej współpracy. Wykonawca 

zobowiązuje do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

wpływających na realizację Umowy, a także przedstawiania Zamawiającemu należycie 

umotywowanego wpływu zaistniałych okoliczności na realizację Umowy. Samo powołanie się 

przez Wykonawcę w przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej umowy na ww. siłą 

wyższą bez należytego udokumentowania i uzasadnienia wpływu zaistniałych okoliczności na 

realizację Umowy nie spowoduje, że Zamawiający odstąpi od naliczenia przewidzianych kar 

umownych lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

 

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  zakup,  dostawa  oraz  przeszkolenie  personelu 
 

Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego samochodu pożarniczego w ramach zadania 

pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w miejscowości 

Jarocin” tj; 
 

a) Marka, typ, rok produkcji, oferowanego samochodu pożarniczego; 
 

Marki …………….. typ ………………. 
 

ROK PRODUKCJI PODWOZIA ……………… 
 

ROK ZABUDOWY POŻARNICZEJ ……………… 
 

b) dane techniczne podane w karcie technicznej stanowiącej załącznik do oferty – 

załącznika nr 1 do Umowy. 
 
2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy i w specyfikacji  

warunków zamówienia. Oferta wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

stanowią załącznik nr 1 do Umowy. 
 
3. Wykonawca oświadcza, że samochód pożarniczy będący przedmiotem Umowy jest 

fabrycznie nowy, nieużywany, posiada instrukcję obsługi w języku polskim, odpowiada 

obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz dokumentację wymaganą 

obowiązującymi przepisami prawa, a także spełnia wymagania specyfikacji 
 

istotnych warunków zamówienia. 
 

4. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy o 

którym mowa w niniejszym paragrafie. 
 
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy 

tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 



6. Autoryzowany punkt serwisowy nadwozia znajduje się w odległości …………… km od 

miejscowości Jarocina tj. ……………………………….. (dokładny adres). 
 
7. Autoryzowany punkt serwisowy podwozia znajduje się w odległości ….. km od 

miejscowości Jarocina tj. ………………………………………………..(dokładny adres). 
 
8. Do chwili przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, wszelkie ryzyko związane z 

jego przypadkową utratą bądź uszkodzeniem obciąża Wykonawcę. 
 
9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z minimum 

3 - dniowym wyprzedzeniem. 

 

 

§ 2 
 

DOSTAWA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić we własnej siedzibie przedmiot umowy w terminie 

do ………………………….. r. 
 
2. Wykonawca zobligowany jest w ramach niniejszej Umowy do ustawienia, skonfigurowania 

i dokonania próbnego uruchomienia samochodu pożarniczego wraz z osprzętem 

składającym się na przedmiot niniejszej umowy. 
 
3. Miejsce odbioru przedmiotu umowy; …………………………………………. Zamawiający 
 

zapewni właściwy dla utrzymania właściwości i jakości dostarczanego przedmiotu umowy 

sposób transportu. 
 
4. Dostawa może być realizowana jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 08.00 do 15.00. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

pisemnie lub pocztą elektroniczną o planowanym udostępnieniu do odbioru samochodu 

pożarniczego w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowym terminem dostawy. 
 
5. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu niezbędne dokumenty, 

związane z dostarczonym przedmiotem umowy. 
 
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez strony protokołem odbioru. 
 
7. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone, nie dające się usunąć, wady, usterki i braki, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości lub w części dotkniętej 

tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym 

przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu 

Umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższym niż 7 dni. W takiej sytuacji 

uznaje się że Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z terminem dostawy. 

8. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad, usterek i braków dających się 

usunąć, zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania, dokona odbioru przedmiotu Umowy. Do ponownego odbioru 

zastosowanie znajdują postanowienia § 2 ust. 2-7. 



 
9. Przeszkolenie personelu Zamawiającego przez Wykonawcę z obsługi przedmiotu umowy 

zostanie ukończone do dnia ………………………………….. r. 
 
10. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 

a) Zapewnienie odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy w terminie 

określonym w umowie; 
 

b) Zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie; 
 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
 

z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, ze wskazówkami 

Zamawiającego oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i 

obowiązującymi przepisami. 
 
12. Za bezpieczeństwo osób wykonujących prace związane z przedmiotem umowy odpowiada 
 

Wykonawca. 
 
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
 

i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, 

spowodowane z winy Wykonawcy powstałe w trakcie realizacji umowy. 
 
14. Wykonawca oświadcza: 
 

a) że posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonania przedmiotu 

umowy, niezbędną wiedzę, dysponuje zasobami ludzkimi, środkami technicznymi i 

organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych 
 

w niniejszej umowie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 

b) z należytą starannością zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia (oraz jego 

załącznikami) stanowiącym integralną część niniejszej umowy, 
 

c) z należytą starannością zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał wyceny prac, 
 

d) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania i w pełni świadomie akceptuje 

zarówno warunki umowne i wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 3 
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i 

nieużywany, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich. 
 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na: 
 

a) pojazd przez okres …………… miesięcy, 
 

b) na zabudowę pożarniczą przez okres …………… miesięcy, 
 



licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas 

poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy. 

Zamawiający może zgłosić nieprawidłowość dostarczonego towaru pocztą elektroniczną 

bądź listownie. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszenia od poniedziałku do 

piątku w dni robocze w godz. 8:00 do 15:00 i usunięcia wskazanych przez Zamawiającego 

wad lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad w zakresie i terminach oraz w sposób 

określony w żądaniu Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy. 
 
4. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego 

dokumentu na okoliczność gwarancji. Analogicznie Umowa stanowi dokument 

uprawniający do praw z tytułu rękojmi. 
 
5. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają się od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
 
6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancji jakości i rękojmi za 

wady ponosi Wykonawca. 
 
7. Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego podejmie niezwłocznie 

działania w celu usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
 
8. Zamawiający ma prawo wyznaczyć inny termin usunięcie wady przez Wykonawcę tj. 

termin nie krótszy niż 7 dni od daty dokonania zgłoszenia wady. 
 
9. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej 

otrzymania. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie uważany za uznanie 

reklamacji bez uwag, co w konsekwencji warunkuje po stronie Wykonawcy obowiązek 

uwzględnienia jej i realizacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 
 
10. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego lub 

osoby upoważnionej przez Zamawiającego protokołu sporządzonego przez Wykonawcę. 
 
11. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych części, 

materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 
 
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane. 
 
13. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przysługują także po terminach upływu 

okresów, o których mowa w § 3 ust. 2, jeżeli wady były zgłoszone przed upływem tych 

terminów. 
 
14. W przypadku braku usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może według 

własnego wyboru albo dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

zgody Sądu na co Wykonawca wyraża zgodę albo odstąpić od Umowy na co Wykonawca 

również wyraża zgodę. 
 



15. Termin wykonania napraw gwarancyjnych lub rękojmi przedłuża okres gwarancyjny 

(rękojmi), o czas równy okresowi, który upłynie od zgłoszenia wady lub usterki do czasu 

odbioru zakwestionowanych uprzednio elementów przedmiotu zamówienia. 
 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

 

§ 4 
 

WYNAGRODZENIE 
 

 

1. Strony oświadczają, że pozostają płatnikami VAT. 
 

a) Zamawiający posiada NIP o nr: 865-23-35-699 
 

2. Wykonawca posiada NIP o nr: …………………………… 
 

3. Strony oświadczają, że dane zwarte w niniejszej umowie są prawdziwe. 
 

4. Strony  ustalają,  wynagrodzenie  wykonawcy  zostanie  przelane  na  rachunek  nr 
 

………………………………… prowadzony przez bank …………………………. który 

znajduje się na tzw. „Białej Liście Podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej lub inny właściwy w tym zakresie organ administracji. 
 

5. Całkowite (ryczałtowe) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

wynosi: ……………………….. brutto (słownie: …………………… 00/100 groszy). 
 

6. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: 23% tj. ……………….. PLN. 
 

7. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji 

umowy. Obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, wynagrodzenie jest ryczałtowe. W ramach 

wynagrodzenia określonego w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy, w 

tym montaż, instalację, uruchomienie przedmiotu umowy według stawki VAT 

obowiązującej w dniu podpisania niniejszej Umowy. 
 

9. Należność, za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy, płatna będzie 

przelewem z konta Zamawiającego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę 
 

10. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 



11. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 5 
 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 
 

b) za zwłokę w wykonaniu całości lub części przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1 Umowy 
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu: 
 

a) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 
 

b) zwłoki w terminie płatności wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 5 za każdy dzień 
 

zwłoki w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto; 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody, 

w tym utraconych korzyści. 

5. Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, na podstawie 

wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej z podanym terminem zapłaty i numerem 

konta 
 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron postanowienia 

przedmiotowego paragrafu pozostają w mocy, co oznacza, iż kary za opóźnienie oraz 
 

nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy naliczone do dnia 

odstąpienia pozostają należne, a także, iż Zamawiający może naliczyć kary umowne 

określone w przedmiotowym paragrafie także po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 
 
7. Wykonawca zwróci Zamawiającego wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez 

niego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania umowy, 

jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca weźmie udział we wszelkich 

postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących ww. roszczeń i zobowiązuje się 

przejąć je od Zamawiającego do zaspokojenia. 

 

 

 
 



§ 6 
 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. 
 

2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 
 

a) Zmiana danych teleadresowych - w przypadku zmiany danych kontaktowych lub 

siedziby stron umowy w okresie jej trwania. 
 

b) Zmiana danych dotyczących rachunku bankowego - w przypadku zmiany banku lub nr 

rachunku bankowego stron umowy w okresie jej trwania. 
 

c) Zmiana danych dotyczących warunków płatności (np. wprowadzenie płatności 

zaliczkowej lub częściowej) - w przypadku wystąpienia okoliczność niezależnych od 

stron umowy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
 

c) Wydłużenie terminu dostawy w niżej wymienionych przypadkach: 
 

1) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi, 
 

2) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, 
 

np. niekorzystne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, sytuacja ekonomiczna, 
 

wydłużenie terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, 

decyzji na potrzeby przedmiotu umowy 
 

Wcześniejsza dostawa – skrócenie terminu – nie wymaga aneksu do Umowy. 
 

d) Inne zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie faktycznie i prawnie 

uzasadniona – na zgodny wniosek stron. 

 

§ 7 
 

ODSTĄPIENIE 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami 

Kodeksu cywilnego. 
 
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach 

wyszczególnionych poniżej: 
 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego. W takim przypadku 



Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, a postanowień o karze umownej nie stosuje się, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
 

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy w wyznaczonym terminie, 
 

d) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w dostarczeniu Przedmiotu Umowy ponad 14 dni 

od terminu wskazanego w § 2 ust.1 oraz § 2 ust. 9 
 

e) Wykonawca dwukrotnie dostarczył wadliwy Przedmiot Umowy. 
 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający 

dowiedział się o okolicznościach o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 
5. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie pod 

rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 
 
7. Umowne prawa odstąpienia od umowy nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym wynikającego z przepisów Kodeksu 

Cywilnego oraz z powodu wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonania przedmiotu 

umowy. 
 
8. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na prawo Stron do naliczenia kar umownych z 

wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a). 

 

§ 8 
 

ZAWIADOMIENIA, KORESPONDENCJA 

 
 
1. Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja  przekazywana  między 
 

Stronami w związku z niniejszą Umową będzie sporządzona na piśmie. 
 
2. Korespondencja może być przesyłana pocztą elektroniczną, doręczane osobiście za 

potwierdzeniem, przesyłane kurierem lub listem poleconym. 
 
3. Korespondencja będzie wysyłana na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby lub adresu 

poczty elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub adresu poczty 



elektronicznej korespondencja wysłana na ostatni znany adres siedziby lub poczty 

elektronicznej Strony uznają za doręczone. 
 
4. Do formalnych kontaktów w sprawach związanych z niniejszą Umową upoważnieni zostają: 
 

a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….  
adres poczty elektronicznej: …………………., siedziba ……………………………… 

 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………….  z siedzibą …………………………., 

 
…………………… adres poczty elektronicznej: ……………………………, siedziba 

 
……………………….., …………………………………………………………………. 

 

 

§9 
 

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH 

 

1. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania Umowy, w celu dochodzenia lub obrony przed 

potencjalnymi roszczeniami, a także w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień 

wynikających z Umowy lub przepisów prawa, Strony udostępniają sobie nawzajem dane 

osobowe swoich przedstawicieli (pracowników, współpracowników) lub podwykonawców. 

Dane osobowe mogą być wskazane w Umowie lub po jej zawarciu w korespondencji 

prowadzonej w ramach realizacji Umowy lub w inny sposób dopuszczony przez Strony. 
 
3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 

Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową 

udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków 

Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy następujące dane 
 

osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników  Zamawiającego 

wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z 

Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. 

Udostępnienie ma charakter jednorazowy. 
 
4. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych 
 

u Wykonawcy (pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy 

Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie 
 

w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających 
 

w związku z realizacją Umowy następujące dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy 
 

i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w 

związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy. 
 
5. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do 

udostępnienia danych dla realizacji zawartej Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 
6. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się 

ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do 



udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych 

osobowych. 
 
7. Każda ze Stron zobowiązuje się w imieniu drugiej Strony dopełnić obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
 

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), dalej jako „RODO”, w 

stosunku do osób, których dane udostępniła. Dopełnienie obowiązku może nastąpić 

poprzez wskazanie osobom, których dane udostępniono treści klauzuli informacyjnej. 
 
8. Ponadto Strony zobowiązują się: 
 
9. udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania 

się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, 

spoczywających na Stronach jako administratorach danych osobowych, 
 
10. w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie 

ochrony danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie 

działania, przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne 

do ochrony interesów drugiej Strony 
 
11. nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa 

danych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą 

Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością. 
 
12. Wszystkie dane ujawniane Wykonawcy przez Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy oraz 

niniejsza Umowa, późniejsze aneksy i zmiany dokonane zgodnie z jej postanowieniami 

stanowią Informacje Chronione. Strony postanawiają, że Informacje Chronione: 
 
13. 1) pozostaną własnością Zamawiającego będą wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie 

w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy, 
 
14. 2) nie mogą być ujawnianie stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, chyba że ujawnienie takie wynika z przepisów prawa, 
 
15. 3) będą chronione przez Wykonawcę, co najmniej w takim samym zakresie, w jakim 

Wykonawca chroni własne informacje poufne w rozumieniu Kodeksu cywilnego przed 

ujawnieniem. 

 

§ 10 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy  z dnia ……………………….  r.,  oraz  specyfikacją 
 

warunków zamówienia; 
 

Załącznik nr 2: …………………………. 
 

 



§ 11 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą 

dążyć rozwiązać na drodze polubownej a w przypadku nieuzyskania porozumienia 

rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy według siedziby Zamawiającego. 
 
2. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania 

pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem. 
 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
5. Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej 

zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 

postanowienia w sposób zbliżony do celów i założeń umowy oraz niezwłocznie zawrą 

stosowny aneks do umowy. 
 
6. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 
7. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkowy. W każdym przypadku o 

rzeczywistej intencji i celu Stron świadczy treść poszczególnych paragrafów, a nie ich tytuł. 
 
8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 

 
 

Wykonawca: Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


