Załącznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartej w dniu ............................ w Warszawie pomiędzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacyjnym z siedzibą
w Warszawie i adresem przy ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 525-000-88-21, zwanym dalej
“Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………….………. – …………………..
a
......................... z siedzibą w .................. i adresem..................., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., ... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr....... z REGON Nr ................, zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ……………....
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/nym przez:
…………………….………. – …………………..
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
zawarto umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch manekinów dzieci nie regenerowanych
uprzednio, fabrycznie nowych spełniających najnowsze wymagania zdefiniowane
w załączniku nr 8 oraz dodatku 1 do tego załącznika Regulaminu EKG ONZ nr 44
dotyczącym homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach
o napędzie silnikowym, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………….…….
(Załącznik nr 1 do Umowy) i Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”, Załącznik nr 2
do Umowy) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z raportami
potwierdzającymi przeprowadzenie kalibracji zamawianych manekinów zgodnie z
wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 44 w terminie do 20 tygodni od daty podpisania
umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Za datę wykonania umowy strony przyjmują datę bezusterkowego podpisania umowy
przez obie Strony.
§3
ZASADY REALIZACJI/ ODBIORY
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut
Motoryzacji w Warszawie, ul. Jagiellońska 55.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot zamówienia:
a) jest fabrycznie nowy,
b) charakteryzuje się parametrami nie gorszymi niż opisane w OPZ.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy
przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację w języku
polskim/angielskim w tym raporty potwierdzające przeprowadzenie kalibracji
zamawianych manekinów zgodnie z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 44,
instrukcję obsługi.
6. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 5 dni
roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i zakończy się
podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przez obie strony.
7. Podczas odbioru Wykonawca przeprowadzi instruktaż z obsługi manekinów.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi wady, Zamawiający odmówi
odbioru przedmiotu zamówienia sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy
odbioru z wyszczególnieniem listy wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na
ich usunięcie. Procedura czynności odbioru określona w ust. 6 zostanie powtórzona.
Wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany terminu realizacji zamówienia.
9. Za wady uznawane będą:
1) niezgodności choćby jednego z dostarczonych manekinów z wymogami OPZ
2) posiadanie śladów zewnętrznego uszkodzenia lub/i użytkowania przez dostarczone
manekiny
3) nie dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych umową i OPZ
dokumentów
4) inne istotne zastrzeżenia niż określone w pkt 1)-3),
10.W przypadku braku odbioru przedmiotu zamówienia w wyznaczonym, dodatkowym
terminie na usunięcie stwierdzonych wad, Zamawiający ponownie wyznaczy termin na ich
usunięcie. Ponowny brak odbioru przedmiotu zamówienia, uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy.
§4
WSPÓŁPRACA STRON, KOMUNIKACJA
1. Zamawiający zastrzega sobie, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie w ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, do informowania o każdej okoliczności
mogących wpłynąć na nienależytego wykonanie zobowiązań wynikających z umowy,
w tym w szczególności na wyznaczony termin realizacji zamówienia. Brak
niezwłocznego przekazania informacji może wpłynąć na ocenę zawinienia
Wykonawcy, pod kątem dotrzymania terminu realizacji zamówienia.
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3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże informacje i dokumenty dotyczące
stanu realizacji przedmiotu zamówienia na dzień wystosowania żądania.
4. Osobami upoważnionymi do rozpatrywania bieżących spraw,
podpisywania
Końcowego Protokołu Odbioru oraz przyjmowania oświadczeń woli drugiej ze stron
a) po stronie Zamawiającego są:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
b) po stronie Wykonawcy są:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
5. Zmiana osób, o których mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy wymagającej
sporządzenia aneksu.
6. Wszelkie zawiadomienia zarówno wymienione jak i niewymienione w Umowie,
niezależnie od nazwy, pod którą występują, dla swojej skuteczności Strony muszą
przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym
poświadczeniem ich odbioru, fax-ową bądź mailową i będą uważane za skutecznie
doręczone w dniu ich odbioru, z zastrzeżeniem ustępu 8.
7. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy Stron wskazane w preambule lub w ust. 4.
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie
adresu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie adresu, zawiadomienia wysłane na
ostatni znany adres, Strony uznają za doręczone. Powiadomienie o powyższych
zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy
za datę odstąpienia od umowy będzie uznawana data wysłania podpisanego, przez
osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego, skanu pisma pod warunkiem
niezwłocznego potwierdzenia wysłania pisma o odstąpieniu na adres.

1.
2.

3.

4.
5.

§5
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykonana Przedmiot Umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców.
Zgodnie z przedłożoną przez siebie ofertą, Wykonawca może powierzyć wykonanie
części Przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie ………………………………….
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania i działania
Podwykonawców w zakresie prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wszystkie warunki i wymagania określone w umowie w stosunku do czynności i prac
Wykonawcy odnoszą się również do czynności i prac wykonywanych przez
Podwykonawców.
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawców.
8. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy, o którym mowa w ust 8 wykonanie części
zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki
wykluczenia,
11. Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia części zamówienia temu podwykonawcy.

1.

2.

3.
4.

§6
GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12
miesięcy, zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną w Ofercie. Okres gwarancji liczony
jest od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy.
Gwarancja musi obejmować minimum zobowiązanie Wykonawcy do przystąpienia do
niezwłocznej naprawy i dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych
a w przypadku konieczności wymiany dostarczonego manekina na wolny od wad w
przypadku wystąpienia wad produkcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje
bezpłatne dokonanie naprawy, w tym wymianę podzespołów na nowe a także koszty
dojazdu serwisanta, koszty transportu oraz inne niezbędne koszty poniesione w związku z
koniecznością dokonania naprawy. Sposób dokonywania zgłoszeń, terminy na dokonanie
napraw i inne nieopisane w tym paragrafie istotne elementy gwarancyjne są udzielane na
warunkach nie gorszych niż producenckie. W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże
dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie i usterki.
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta.
Gwarancja nie będzie obejmowała przypadków w których wady będą wynikały
z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, niewłaściwego okablowania lub
niewłaściwej instalacji lub serwisowania dokonanych przez inny podmiot niż
producent/Wykonawca lub autoryzowany przedstawiciel producenta lub w przypadku w
którym produkt był naprawiany lub modyfikowany przez inny podmiot niż
producent/Wykonawca lub autoryzowany przedstawiciel producenta.
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5. Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem podpisania protokoły odbioru
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu gwarancji o
cechach wskazanych w ust. 1-4. W przypadku w którym producent udziela gwarancji na
warunkach korzystniejszych niż wskazane w powyższych ustępach Wykonawca jest
zobowiązany do udzielenia gwarancji na warunkach udzielanych przez producenta.
6. Projekt gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 3
dni od daty przedłożenia projektu gwarancji wnosi swoje uwagi, które Wykonawca jest
zobowiązany uwzględnić lub dokonuje akceptacji projektu przedkładając ponownie projekt
w terminie umożliwiającym wyznaczony odbiór końcowy. Zamawiający nie może wnosić
uwag lub nie akceptować projektu gwarancji z powodów nie wynikających z treści ust. 15.
7. Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentu gwarancji jest warunkiem podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru.
8. Uprawnienia gwarancyjne wskazane w niniejszym paragrafie nie uchybiają prawu
Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, wedle własnego
wyboru.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§7
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
……………………PLN
(słownie……………………..……………………
PLN),
powiększoną o wartość podatku VAT obliczaną zgodnie z ustępem 2.
Należny podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu
wystawienia faktury.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę w fakturze VAT z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
W przypadku podatnika, wobec którego istnieje obowiązek zarejestrowania na terenie
Polski na potrzeby rozliczenia podatku VAT, płatność zostanie dokonana na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, który jest zgłoszony i umieszczony na „białej liście”
rachunków bankowych. W przypadku, gdy na dzień płatności rachunek nie będzie
znajdował się na tej liście, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności
do czasu ponownego zgłoszenia i uwidocznienia tego rachunku na tej liście, co nie wpływa
na terminy realizacji niniejszej umowy i nie stanowi podstawy do naliczania kar za
nieterminową płatność.
Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
Wystawienie faktury niezgodnie z wymogami ww. ustępów nie stanowi podstawy do
wypłaty wynagrodzenia. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do korekty
wystawionej faktury.
5

§8
KARY UMOWNE
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy za:
a) zwłokę w dostawie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za dany element za każdy
dzień zwłoki,
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub/i rękojmi w wysokości
0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wady,
c) za realizację serwisu gwarancyjnego przez podmiot inny niż Producent lub
Autoryzowany Partner Serwisowy Producenta – 10.000 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
d) odstąpienie od całości umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 1,
2. Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy noty księgowej
wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia należnego z tytułu Umowy, jak również
z zabezpieczenia umowy.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do
żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń, przenieść obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§9
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od upływu terminów
wskazanych poniżej, w następujących przypadkach:
a) opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji umowy przekraczającego 21 dni,
b) w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w § 3 ust 10.
2. Odstąpienie od umowy z tytułu zajścia okoliczności o których mowa w ust. 1 będzie
traktowane jako zawinione przez Wykonawcę.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w przypadku:
a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
b) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w tym przypadku może ulec
zmianie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
ww. podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie
trwania umowy;
c) Zmianę terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności natury
technicznej uniemożliwiającej realizację umowy;
d) Zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy (siła
wyższa) w terminie umownym. W takim wypadku Strony dopuszczają możliwość
zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia.
e) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów
prawa – możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, rozwiązań
technicznych lub materiałów, terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia
w takim zakresie, w jakim zmiany te stanowią konsekwencję zmiany przepisów.
2. W przypadkach gdy:
a) oferowane manekiny wyszły z produkcji, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć;
b) producent manekinów nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym
technologicznie terminie, mimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia

z odpowiednim wyprzedzeniem,
c) istnieje możliwość dostarczenia lepszych urządzeń nowszej generacji, co
zmniejszy koszty eksploatacyjne, poprawi parametry funkcjonalne lub przyczyni
się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego,
dopuszczalne są zmiany umowy polegające na dostarczeniu innych manekinów, zmianie
terminu wykonania zamówienia oraz zmianie wynagrodzenia.
3. Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku
zajścia okoliczności wskazanych w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz w § 11
4. Wskazane w ustępie 1 pkt. c) - e) oraz w ust. 2-3 okoliczności nie stanowią
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w
przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia
zmian będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku realizacji przedmiotowego
zamówienia okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym
wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz
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zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności
biorących udział w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
5. Strona występująca o dokonanie zmiany jest zobowiązania przedłożyć wniosek wraz z
uzasadnieniem zawierającym uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedłożyć stosowne
dokumenty, w tym pochodzące od podmiotów trzecich (np. producenta) uzasadniających
co najmniej równoważność techniczną i funkcjonalną nowych manekinów, zmianę terminu
realizacji zamówienia i/lub zmianę wynagrodzenia jeśli elementy te będą objęte
przedmiotowym wnioskiem.
6. W przypadku złożenia wniosku określonego w ust. 4 Zamawiający ma prawo żądać
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Dopuszczalne jest przeprowadzenie negocjacji
(ustnych, pisemnych), z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3. Ostateczny kształt
dokonanych zmian podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
7. Zmiana umowy w każdym przypadku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
REALIZACJA UMOWY W ZWIĄZKU Z COVID-19
1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o
której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w
szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w pkt a–e, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu
okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy
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otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o
której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o
której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, w szczególności przez:
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany
umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań,
lub ich wysokość.
6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej
ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części,
uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin
wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części,
zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta
obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób
zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej
korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z
ust. 4, przez wykonawcę.
8.
Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
§ 12
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy (wyłącznie tym celu) zamawiający i
wykonawca przetwarzają dane osobowe. Nie zachodzi proces powierzenia danych a każdej
ze Stron przysługuje status odrębnego Administratora Danych Osobowych.
2. Strony zobowiązują się stosować wymogi 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
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3.

4.

5.

6.

7.

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO, oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a
także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany.
Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało
wymogi prawa i chroniło prywatność osób, których dane dotyczą.
Strony zobowiązują się:
a) przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień
bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych
osobowych. Strony zabezpieczą dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub
nieuzasadnioną modyfikacją;
b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych;
c) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
Dane osobowe, będą traktowane jako informacje chronione, a osoby działające w imieniu
Stron zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przeszkolone i
zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w
procesie przetwarzania danych osobowych, w tym niezwłocznego informowania się
wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających, lub mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
W związku z faktem, że pomiędzy Stronami Umowy będącymi dwoma administratorami
danych osobowych dochodzi do udostępniania danych osobowych Strony powinny
zrealizować obowiązek informacyjny.

§ 13
KLAUZULE POUFNOŚCI
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy,
bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami
Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i
informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy
bez obowiązku zachowania poufności;
10

d) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich
utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z
umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie
do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres
poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i
skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie
Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek naruszenia zasad
zachowania poufności, w wysokości 500 zł.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych
kosztów związanych z usunięciem szkody.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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2.
3.

§ 14
PRZEPISY KOŃCOWE
Strony zobowiązują się rozstrzygać spory w drodze polubownej. W razie braku
polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy
będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Kopia oferty
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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