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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy  

 

Umowa nr ________/2019 

z dnia _____________ 

 

pomiędzy 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  

w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………..,  

a 

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………................................................ pod nr KRS 

........................., REGON..................................., NIP.............................................., kapitał 

zakładowy……….. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

Panią/Pana .....................................................................................................* 

lub 

Panią/Panem ........................................zam. ………………………………………………… nr dowodu osobistego 

………………………………………………….. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 

……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez 

ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl stan 

na dzień ……………….. REGON ................................ NIP ..............................................*, zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą” 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z 

późn. zm.)(zwanej dalej: „ustawą Pzp”), na: „Dostawę, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego 

opartego o: infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy” ZP 10 -

2019, w ramach projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” (zwanego 

dalej „Projektem”), dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

http://prod.ceidg.gov.pl/
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Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§1. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: infokiosk 
z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia – Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: Przedmiot Umowy). 

 

§2. Termin wykonania Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 28/35 dni (w zależności od 
złożonej oferty) od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu realizacji 
niniejszej Umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji finansującej Projekt na wydłużenie 
terminu realizacji Projektu. 

 

§3. Obowiązki Stron 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią 
i celem Umowy, a także do dołożenia wszelkich starań celem najkorzystniejszej dla Zamawiającego 
realizacji Umowy. 

2. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad 
współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie 
z warunkami Umowy, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających 
wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących 
postępu prac, na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy. 
Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie 
odbywało się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma 
bądź wiadomości e-mail od Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub 
terminowość realizacji Umowy. 

5. Wykonawca, w czasie realizacji Umowy, ma obowiązek: utrzymania porządku w pomieszczeniach, 
w których wykonuje prace (montaż), przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy na swój koszt i ryzyko, do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego, w opakowaniu standardowo przyjętym dla tego rodzaju sprzętu, 
a następnie po konsultacji z Zamawiającym przeprowadzić niezbędne prace montażowe. 

7. Wykonawca zobowiązuje się skierować do pracy pracowników, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają 
o prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca wraz ze sprzętem i materiałami objętymi Przedmiotem Umowy dostarczy: 

1) niezbędne oprogramowanie, wszystkie niezbędne licencje oraz inne akcesoria, 
umożliwiające instalację, uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie dostarczonych 
komponentów sprzętowych w infrastrukturze Zamawiającego; 
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2) instrukcję obsługi i gwarancję w języku polskim lub angielskim, jeżeli nie są dostępne w 
języku polskim. 

9. Wykonawca dokona czynności opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w dniach roboczych 
w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminach ustalonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, 
certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami Załącznika nr 
1 do SIWZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 

11. Prawidłowe wykonanie Umowy zostanie potwierdzone poprzez podpisanie przez Strony protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń po wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela nieodpłatnej gwarancji na Przedmiot Umowy na okres _____________ miesięcy  
i na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. Wykonawca udziela nieodpłatnej gwarancji, o której mowa w zdaniu pierwszym, licząc od 
daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i materiały są fabrycznie nowe, wolne od wad 
fizycznych i prawnych, a także odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach oraz w SIWZ. 

3. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie zadeklarowanych 
przez producenta i/lub Wykonawcę funkcji użytkowych, stwierdzone w dostarczonym sprzęcie, 
materiałach i usługach stanowiących Przedmiot Umowy. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych obciążeń finansowych z tytułu korzystania 
z uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od zgłoszenia, o ile nie wskazano inaczej w 
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zgłoszenie awarii następować będzie pisemnie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej lub telefonicznie. Wykonawca, 
najpóźniej przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego wskaże oddzielnym pismem strony 
internetowe, adresy mailowe i numery telefonów, za pośrednictwem których zgłaszane będą wady, 
usterki i awarie. W przypadku zmiany danych wskazanych w poprzednim zdaniu Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej nowych 
danych, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany: 

a) wadliwego urządzenia lub jego elementu, 
b) elementu opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy  

na urządzenie/element wolne/y od wad (tego samego producenta i o parametrach zgodnych lub 
lepszych) po 3 (trzech) bezskutecznych naprawach gwarancyjnych urządzenia lub elementu, w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do wymiany. 

7. W przypadku braku możliwości naprawy Wykonawca musi zagwarantować możliwość wymiany 
Przedmiotu Umowy lub jego elementu na nowy (tego samego producenta i o parametrach nie 
gorszych od dostarczonego), w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do wymiany. 

8. Koszty dojazdu i transportu w okresie Gwarancji obciążają Wykonawcę. 

9. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których 
urządzenia/elementy Przedmiotu Umowy zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć 
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opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty Gwarancji, a dostarczony Przedmiot 
Umowy mimo braku opakowań będzie podlegał usługom gwarancyjnym). 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny 
najpóźniej przy podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

12. Na podstawie art. 581 kc Strony postanawiają, iż okres rękojmi wynosi …………… miesięcy i jest równy 

okresowi Gwarancji, o którym mowa w ust. 1  liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego. 

 

§5. Współdziałanie Stron i organizacja prac 

1. Do kontaktów i w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający i Wykonawca, 
wyznaczają, jako swoich przedstawicieli, odpowiednio: 

1) ze Strony Zamawiającego – ……………………………………… tel. …………………………………, e-mail: 
……………………………………………… 

2) ze Strony Zamawiającego - …………………………………………., tel. ………………………………….., e-mail: 
……………………………………………… 

3) ze Strony Wykonawcy – ……………………………………………, tel. ………………………………….., e-mail: 
……………………………………………… 

4) ze Strony Wykonawcy - ……………………………………………., tel. ……………………………………., e-mail: 
……………………………………………… 

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego lub  
e-mailowego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 
adresata pisma lub wiadomości e-mail z danymi nowego przedstawiciela.  
 

§6 Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy jest podpisanie protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

2. Po przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi 
przedmiot odbioru po kątem zgodności z zapisami Umowy. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu 
Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu przekazania. 

3. Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za wykonany, w przeciągu 1 
dnia roboczego sporządzony zostanie protokół odbioru. W przypadku, gdy Zamawiający uzna 
Przedmiot Umowy za należycie wykonany, wówczas zostanie podpisany protokół odbioru 
końcowego bez uwag. 

4. Okres trwania procedury odbiorowej po stronie Zamawiającego (do 7 dni roboczych) określony w 
ust. 2 oraz okres podpisywania protokołu (1 dzień roboczy) określony w ust. 3 nie będzie wliczony do 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy. 

 

§7. Warunki i terminy płatności wynagrodzeń 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto 
____________________________zł (słownie: ____________________ złotych netto) plus 
obowiązujący podatek VAT ___ %, co stanowi łącznie brutto 
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______________________________________ zł (słownie: ________________________________ 
złotych brutto). 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy po uprzednim przekazaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami 
§ 6 ust. 2. Wykonanie i przekazanie prac oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Wystawienie faktury VAT nie może nastąpić wcześniej niż po sporządzeniu bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT i podpisanego bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek 
bankowy _______________________________________________________________ w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie, o którym 
mowa w ust. 4, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.  

 

§8. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 
okolicznościach i wysokościach: 

1) z tytułu opóźnienia w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w realizacji napraw 
gwarancyjnych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w odniesieniu do wyznaczonego terminu, o 
którym mowa w § 4 ust. 5 Umowy, 

3) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w realizacji obowiązków 
opisanych w § 4 ust. od 6 do 7 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za 
odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po Jego stronie – karę w wysokości 
20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z przekazaniem lub poprawieniem Przedmiotu 
Umowy o 7 lub więcej dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i obciążyć 
Wykonawcę karą umowną, o której mowa w pkt 1 i 4 łącznie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności.  

3. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, bez wezwania Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych.  

6. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 
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7. Maksymalna wysokość kar umownych oraz odszkodowania dochodzonego na zasadach ogólnych nie 
może przekroczyć wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

§9. Odstąpienie od umowy 

1. Na podstawie art. 145 ustawy Pzp Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

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

okolicznościach. 

2. Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa lub 

postanowień niniejszej Umowy, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w 

sytuacji, w której: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 10 dni 
od dnia podpisania Umowy oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego 
do rozpoczęcia prac, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Umowy i przerwa trwa dłużej niż 
10 dni, 

3) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy, 
w szczególności znacząco opóźnia się z jego wykonaniem lub wykonuje Przedmiot Umowy 
niezgodnie z postanowieniami Umowy lub z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§10. Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadku: 
1) wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy, 

2) zmianie przepisów ustawy o VAT – Strony wprowadzą aneksem zapisy dotyczące mechanizmu 
podzielonej płatności, w przypadku konieczności wyodrębnienia odrębnego rachunku 
bankowego dla płatności podatku VAT, 

3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji 
Przedmiotu Umowy w całości lub części, 

5) jeżeli wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  

6) gdyby zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze 
względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne albo niemożliwe 
lub, gdyby zaistniała korzystna dla Zamawiającego możliwość zastosowania nowych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań informatycznych albo sprzętowych – w 
zakresie formy lub zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, 
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7) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, 

8) wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego sprzętu, pod 
warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, 
które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o 
nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu, 

9) pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy albo kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub pojawienia się 
na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany 
wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej, 

10) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy, jeżeli 
przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji 
Umowy, 

11) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością 
ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych). 

2. Postanowienia ww. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie 
stanowią one zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 
faktycznego mających wpływ na realizację Umowy. 

 

§11. Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji Przedmiotu 
Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji. 

2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie przyniesie ugody, w ciągu 30 dni od dnia 
rozpoczęcia negocjacji, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem, dla 
zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.  

 

§12. RODO 

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich 

zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami 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  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując 

przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą 

ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom 

upoważnionym.  

2. Strony  zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji podlegających ochronie. 
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§13. Kwalifikacje i środki Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i środki techniczne umożliwiające 
wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§14. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa. 

3. Zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające 
z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 
Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani 
faktycznych, chyba że co innego wynika z Umowy lub jej załączników. Za termin przekazania pisma 
drugiej Stronie przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego 
adresu, numeru telefonu lub e-mail, niezwłocznie po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, 
nie później jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§16. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

 

 

Zamawiający                                     Wykonawca 

 

 

 

 

________________        __________________ 


