
Załącznik Nr 5 do  SIWZ 

U M O W A  Nr .........../2020 

zawarta w dniu…………………………w Białymstoku 

 

pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM: Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku 

ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok  

NIP 5423282184, REGON 368021623,  

reprezentowanym przez: …………………………………………………………… 

a  

WYKONAWCĄ: …………………………………………………………………… 

 

 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………… 

 

wspólnie zaś zwanych Stronami 

 

Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 

z póżn.zm), zwaną dalej: ustawa Pzp. 

 

§ 1. 

1. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 

na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku” 
Zamawiający zleca dostawę autobusu fabrycznie nowego.  

2. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu i zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego fabrycznie nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie 

z ofertą przetargową Wykonawcy, 

……………………………………………………………………………………………. 
(marka, typ, model) 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  pojazd  będący  przedmiotem  dostawy  jest  fabrycznie  

nowy,  sprawny  technicznie  i  nie  posiada  żadnych  wad  uniemożliwiających  

korzystanie  z  niego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem dostawy stanowi jego własność 

i jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie ciążą na nim prawa osób trzecich, oraz 

że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą do przeniesienia na Zamawiającego 

własności samochodu z wyposażeniem oraz do wydania go Zamawiającemu. 

6. Szczegółowo opis przedmiotu umowy określa załącznik Nr 3 do SIWZ oraz oferta 

Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy i stanowiące jej integralną część. 

 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie …………. dni od dnia 

zawarcia umowy. 

§ 3. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany bez udziału podwykonawcy / W realizację 

zamówienia zostaną włączeni podwykonawcy, wykonujący następujące części zamówienia:  



1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

2. W ciągu siedmiu dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi 

do zatwierdzenia projekt/projekty umowy/umów z ww. podwykonawcą/podwykonawcami. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/ 

zmian do umowy w ciągu 10 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia:  

a) terminy płatności wynagrodzenia Podwykonawcy ustala się na 14 dni od daty otrzymania 

faktury,  

b) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonaną przez 

Podwykonawcę część przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zastosować 

postanowienia wynikające z § 4 ust. 6 niniejszej umowy,  

c) wskazanie, że umowa dotyczy zamówienia publicznego realizowanego przez 

Zamawiającego pod nazwą „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 

na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku”, 

d) datę umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

e) zobowiązanie podwykonawcy do wykonania części zamówienia wyłącznie na potrzeby 

stanowiące przedmiot zamówienia publicznego Zamawiającego, 

f) ustalenie przez strony umowy o podwykonawstwo wartości części zamówienia 

publicznego wykonanego przez podwykonawcę, 

g) oświadczenie podwykonawcy o zapoznaniu się z treścią SIWZ oraz umową łączącą 

Zamawiającego i Wykonawcę i akceptowaniu warunków dotyczących podwykonawcy 

w nich zawarte. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu zatwierdzenia, kopię umowy/zmiany 

umowy z Podwykonawcą w ciągu siedmiu dni od jej zawarcia. Brak sprzeciwu ze strony 

Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych będzie równoznaczne z akceptacją umowy. 

Wraz z umową Wykonawca przedłoży z Podwykonawcą właściwy dokument z uwagi 

na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 

w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

5. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zajdzie konieczność powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na zlecenie mu wykonania części zamówienia i przedstawić projekt umowy 

bądź projekty zmian umów z Podwykonawcą do zatwierdzenia oraz przedstawić 

oświadczenie, potwierdzające że Podwykonawca nie podlega wykluczeniu lub oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

6. Jeśli Wykonawca zawrze umowę z Podwykonawcą bez zgody, o której mowa w punkcie 5, 

Zamawiający może zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. odstąpić od umowy 

z konsekwencjami określonymi w § 7  pkt 1 niniejszej umowy.  

7. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale 

może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 

za zlecone Podwykonawcom do wykonania części zamówienia, tj. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców. 

 

 

 

 



§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę netto……………..  zł  

(słownie:………………………………….. złotych ……/100), plus obowiązujący podatek 

VAT ... % ……………. zł, kwota brutto:………………... zł (słownie: 

………………………………………. złotych …./100).    

2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej na Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie 

ostatecznego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za prawidłowo wykonaną dostawę 

w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom. 

5. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je Podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń Podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo.  

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, na której zawarcie 

zamawiający wyraził zgodę, wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, to Podwykonawca może zwróci się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. Do żądania zapłaty Podwykonawca dołączy 

kopię faktur wystawionych dla Wykonawcy wraz z protokołem odbioru spisanym miedzy 

Wykonawcą i Podwykonawcą 

7. Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 . Wykonawca może wnieść uwagi w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania informacji o terminie wnoszenia uwag. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

10. Wynagrodzenie należne Podwykonawcom, zostanie przekazane bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego żądania 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Przekazanie wynagrodzenia Podwykonawcom jest równoznaczne z zaspokojeniem 

roszczeń Wykonawcy, wynikających z faktury, do wysokości kwoty przekazanej 

Podwykonawcom. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wartości 

faktury kwot należnych Podwykonawcom. 



12. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP ……………………… 

 

§ 5. 

1. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy od 7:00 

do 14:00. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony samochód nie odpowiada 

opisowi zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania 

zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół 

o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku Nr 3 do SIWZ w dwóch 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie strony. 

W protokole zostanie określony termin usunięcia stwierdzonych odstępstw. 

3. Jeżeli termin usunięcia stwierdzonych odstępstw przekroczy termin realizacji zamówienia, 

zastosowanie mają zapisy § 7 niniejszej umowy. 

4. Protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie Strony, zostanie sporządzony w dwóch 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Przyjęty protokół odbioru faktycznego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

6. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz 

z 2 kompletami kluczy dokumenty: 

1. niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 

2. instrukcję obsługi w języku polskim, 

3. kartę pojazdu, 

4. książkę gwarancyjną, 

5. świadectwo zgodności WE, 

6. książkę przeglądów serwisowych. 

7. W dniu odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla kierowcy z obsługi pojazdu. 

 

§ 6. 

1.  Wykonawca udzieli gwarancji serwisowej na cały autobus na okres ….. miesięcy od dnia 

protokolarnego, bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca udzieli gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej 

bazowej na okres ……….. lat od dnia protokolarnego, bezusterkowego przekazania 

przedmiotu umowy. 

3.  Wykonawca zapewni bezpłatny pakiet przeglądów ASO producenta pojazdu przez okres 

…..lat. (udzielonej gwarancji serwisowej) 

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach 

określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

5.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości. 

6.  Dokonanie odbioru samochodu bez zastrzeżeń nie ogranicza uprawnień Zamawiającego 

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

7.  W przypadku ujawnienia wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji 

Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy 

w ciągu 14 dni od ich wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole i do poniesienia związanych 

z tym kosztów. 

8.  Usunięcie wad i usterek może polegać na naprawie lub wymianie przedmiotu na nowy. 

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad i usterek. 

9.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad oraz nie dopełni obowiązków wynikających 

z udzielonej rękojmi, gwarancji w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad/napraw osobie trzeciej na koszt 



i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu 

na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia  z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

10.  Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne 

powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, 

że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

11.  O ujawnionych wadach, usterkach Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę 

w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznie. Zgłoszona reklamacja będzie 

rozpatrywana zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w dokumencie gwarancyjnym. 

12.  W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić Zamawiającemu pełen serwis oryginalnych części zamiennych.  

13.  Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym, przy czym 

nie mogą one naruszać zapisów niniejszej umowy. 

14.  Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe i gwarancyjne 

w autoryzowanym serwisie  przez  cały  okres  gwarancji. Częstotliwość 

wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producenta i instrukcją 

obsługi. Wykonawca może wskazać inny autoryzowany podmiot który będzie 

wykonywać przeglądy w jego imieniu. Rozliczenia dotyczące takiej sytuacji będą 

wewnętrzną sprawą Wykonawcy i podmiotu wykonującego przedmiotową usługę. 

15.  Maksymalny czas przystąpienia do naprawy samochodu w przypadku wystąpienia awarii 

w okresie gwarancyjnym wynosi do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii 

za pośrednictwem faksu lub e-maila. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty związane 

z usunięciem awarii poniesie Wykonawca dostawy, lub podmiot wskazany przez niego. 

16.  Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 

lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę w zależności od potrzeb.  

17.  W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt transport unieruchomionego 

pojazdu do autoryzowanego punktu serwisu. 

18.  Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym sprzęt podlegał naprawie. 

 

§ 7. 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 

1)Wykonawca zapłaci w terminie wskazanym przez Zamawiającego na rzecz Zamawiającego:  

a) kary za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, 

c) kary za nieterminowe usunięcie usterek, stwierdzonych przy odbiorze jaki i w okresie 

gwarancji, w wysokości  0,1 % ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie 

usunięcia wad do dnia bezusterkowego odbioru, 

d) karę za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 5% ceny brutto ustalonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy, 

e) karę za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

f) karę za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 0,1% ceny 

brutto ustalonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

g) karę za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 

% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 



h) karę za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, 

w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty w terminie wskazanym przez 

Wykonawcę kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Pzp, 

§ 8 ust. 6 niniejszej umowy. 

2. Kary podlegają kumulacji. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty jeśli taka 

konieczność spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł wcześniej 

przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeśli łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

4. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej: 

a)  zmiana numeru rachunku bankowego, na które ma być przelane wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym 

takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów 

prawa. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni z winy Wykonawcy 

z naliczeniem kar umownych, których mowa w § 7 niniejszej umowy w następujących 

wypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w wymaganym terminie lub jeżeli 

podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot umowy jest wykonany niezgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 

b) nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 

c) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego . 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni w przypadku gdy jej 

wykonanie nie będzie leżało 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. 

7. Zgodnie z art. 15 znowelizowanej ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po spełnieniu określonych przesłanek, 

możliwa jest: 

1) zmiana terminu wykonania umowy lub jej części,  

2) czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części,  

3) zmiana sposobu wykonania robót budowalnych. 

8. Każda zmiana umowy dokonana na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 



i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, powinna być poprzedzona szczegółową 

analizą dotyczącą wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie umowy. 

9. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli: 

1) umowa została zmieniona z naruszeniem art. 144 ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

§ 9. 

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy oraz rękojmi Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik. 

 

§ 10. 

1. Zleceniodawca (Administrator) powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Wykonawcy czynności przetwarzania danych 

osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe tylko w celu wynikającym z przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

3. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Zamawiający. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dan  osobowe zgodnie 

z niniejsza umową, RODO lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, niezgodnie z niniejsza Umową, RODO lub innymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem 

zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie 

do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych w ramach realizacji Umowy. 

6. Zabrania się wykorzystywania powierzonych danych osobowych w celach innych niż 

określonych w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą 

i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych w ramach niniejszej umowy, w tym należytymi zabezpieczeniami 

umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych. 

8. Powierzenie danych osobowych następuje na czas trwania niniejszej umowy. 

9. Zleceniodawca powierza Wykonawcy dane osobowe pracowników Zleceniodawcy 

zaangażowanych do wykonania umowy - zwykłe kategorie danych osobowych;  

1) zakres kategorii danych powierzonych: 



- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) 

- dane kontaktowe (nr. telefonu służbowego); 

10. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi 

i organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych mu danych 

osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniło wymogi powszechnie 

obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności art. 32 RODO. 

Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych 

w pomieszczeniach lub systemach informatycznych zabezpieczonych przed dostępem 

osób trzecich. 

12. Wykonawca oraz osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

są zobowiązane do zachowania ich w poufności, zarówno w okresie obowiązywania 

umowy, jak również bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy lub by 

podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowaniu tajemnicy. 

14. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych 

do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. 

15. Wykonawca nie korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających bez uprzedniej 

zgody Administratora. 

16. Zabrania się przekazywania powierzonych danych  osobowych innemu podmiotowi bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o każdej okoliczności mającej 

lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego 

ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą, 

a w szczególności o: 

1) każdym nieuprawnionym dostępie do danych osobowych powierzonych na podstawie 

niniejszej umowy; 

2) każdym naruszeniu zasad ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie 

niniejszej umowy; 

3) wszczęciu kontroli lub postepowania administracyjnego, a także wydaniu decyzji 

administracyjnej lub rozpatrywaniu skargi przez organy państwowe, a w szczególności 

organ nadzorczy, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie 

niniejszej umowy. 

18. Termin powiadomienia, o którym stanowi pkt 17 wynosi 24 godziny od chwili 

ujawnienia. 

19. Wygaśnięcie i wypowiedzenie umowy skutkuje obowiązkiem Wykonawcy, do usunięcia 

lub zwrócenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów zawierających powierzone 

mu dane osobowe. 

20. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

w przedmiocie usunięcia wszelkich istniejących kopii dokumentów, plików i treści 

zawierających powierzone mu dane osobowe. 

21. Termin wykonania obowiązków ustanowionych w pkt 19-20 wynosi 7 dni od daty 

rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. 

22. W sprawach odnośnie danych osobowych nieuregulowanych niniejsza umową, 

zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa. 

23. Zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. h) RODO, Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać 

Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów 

realizacji zasad powierzenia danych osobowych, w tym inspekcji, i przyczyniać 

się do nich, w szczególności poprzez udostępnienie osobom działającym w imieniu 



Zamawiającego wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane 

osobowe, a także udostępnienie nośników i systemów teleinformatycznych służących 

do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

 

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w tym: ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 3 do SIWZ;  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

                                                                         § 13. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 


