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PROJEKT                                                                                                                Załącznik nr 6 

 

 UMOWA NR  ......... 

 

zawarta w dniu ...................... w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim ul. Piastowska  14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 

531412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-

231 Opole, REGON 000126528, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez:  

Bartłomieja Horaczuka – Dyrektora / Zastępcę Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 3173/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 

2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi / Zastępcy Dyrektora Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu  

 

a ........................................................................................................................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”  

 

reprezentowanym przez: 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

§ 1 

 

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji: Dostaw 

kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2020/2021 - zadanie nr …. OT ………. zgodnie z ofertą (złożoną na 

zadanie nr ………..), na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. W przypadku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie trwania 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia dostaw objętych niniejszą 

umową. 

3. Odbiorcami kruszywa naturalnego będą jednostki terenowe Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu: 

− Oddział Terenowy w Głubczycach - bazy: Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, 

Krapkowice - dla zadania nr 1, 

− Oddział Terenowy w Grodkowie - bazy: Grodków, Nysa, Opole - dla zadania nr 2, 

− Oddział Terenowy w Oleśnie - bazy: Pokój, Olesno, Strzelce Opolskie - dla 

zadania nr 3. 
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§ 3 

 

1. Wynagrodzenie maksymalne Dostawcy zgodnie z ofertą wynosi: 

  netto: …………………………….…… zł. 

VAT …. %: ………………………..…. zł. 

brutto: ……………………..……….…. zł. 

słownie (brutto): …………………………………………………………………….. zł. 

2. Ceny jednostkowe, podane przez Dostawcę w ofercie, nie ulegną zmianie w trakcie trwania 

umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 umowy. 

 

 

§ 4 

 

1. Termin obowiązywania umowy ustala się na sezon zimowy 2020/2021, tj.: od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r., z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy. 

3. Dostawy realizowane będą w ciągu …… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, 

zgodnie z ust. 4 poniżej, zgodnie z terminem wskazanym w ofercie. 

4. Zamówienia określające miejsce dostawy oraz ilość zamawianego materiału składane 

będą przez upoważnionego pracownika Oddziału Terenowego telefonicznie lub faksem. 

Materiał będący przedmiotem umowy będzie dostarczany przez Dostawcę do 

poszczególnych baz zimowego utrzymania dróg Oddziałów Terenowych: 
- Oddział Terenowy w Głubczycach - bazy: Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Krapkowice - dla 

zadania nr 1, 

- Oddział Terenowy w Grodkowie - bazy: Grodków, Nysa,  Opole – dla zadania nr 2, 

- Oddział Terenowy w Oleśnie - bazy: Pokój, Olesno, Strzelce Opolskie – dla zadania nr 3. 

5.   Dostawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu umowy następującym podmiotom:  

………………………………… (część zamówienia, firma) ………………………………… 

6. W przypadku realizowania niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców (odpowiednio 

dalszych podwykonawców), Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców (lub odpowiednio dalszych 

podwykonawców), tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Dostawcy. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy lub 

podwykonawcom nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Dostawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, może zaś stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy bez 

zachowania terminów wypowiedzenia.  

 

 

 

§ 5 

 

Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować 

będą wyznaczeni pracownicy Oddziału Terenowego. 

 

 

§ 6 
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1. Wynagrodzenie Dostawcy, określone w § 3 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 umowy wynikać będzie z ilości rzeczywiście dostarczonego  

i odebranego kruszywa, według ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym. 

2. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia objętej 

zamówieniem ilości dostarczanego kruszywa. 

3. Cena jednostkowa określona w formularzu cenowym obejmuje całkowity koszt wykonania 

dostawy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej 

wysokości podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie o różnicę w 

wysokości podatku VAT, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

5. Wartość zrealizowanych w ramach niniejszej umowy dostaw nie może przekroczyć 

określonej w § 3 ust. 1 wartości umownej, pod rygorem określonym w § 7 ust. 4 umowy. 

 

§ 7 

 

1. Należności za wykonaną dostawę kruszywa będą regulowane z konta Zamawiającego, w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Dostawcy 

wskazane na fakturze. 
2. Po każdorazowym odbiorze partii towaru Dostawca wystawi fakturę, która powinna 

zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

adres właściwego Oddziału Terenowego  

 

3. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie praw lub obowiązków 

Dostawcy, wynikających z niniejszej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego (art. 509 KC). 

4. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w § 3 ust. 1 umowy przed terminem zakończenia 

umowy, wskazanym w § 4 ust. 1 umowy, umowa ulega rozwiązaniu. Strony zrzekają się 

jakichkolwiek roszczeń mogących wynikać bezpośrednio lub pośrednio z wcześniejszego 

rozwiązania umowy.  

5. Faktura będzie wystawiana na poszczególne Oddziały Terenowe: 

− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, 46-300 Olesno, 

ul. Wielkie Przedmieście 3 

− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach, 48-100 

Głubczyce, ul. Kościuszki 8, 

− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie, 42-200 

Grodków, ul. Wrocławska 58. 

 

§ 8 

 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu, bez konieczności wystawiania odrębnej karty 
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gwarancyjnej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy w okresie 12 miesięcy. Okres 

gwarancji rozpoczyna się̨ z dniem protokolarnego bezusterkowego przekazania każdej z 

partii przedmiotu umowy (kruszywa), odrębnie dla każdej dostawy. 

2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się̨ do bezpłatnej wymiany przedmiotu 

umowy i poszczególnych jego elementów na wolne od wad lub usterek, w terminie 7 dni 

od dnia pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy. 

3. W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z obowiązków wskazanych  

w niniejszym paragrafie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania 

zastępczego umowy na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania 

uprzedniej zgody sądu, na co Dostawca niniejszym wyraża zgodę. W takim przypadku 

Dostawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w terminie 7 

dni od dnia wezwania. Celem uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż wyłączają  

w tym zakresie regulację z art. 480 Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w terminowym dostarczeniu kruszywa, za każdy rozpoczęty dzień roboczy 

zwłoki, liczony od północy po terminie dostawy, za każdą tonę kruszywa: 

0,005 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 7 dni 

roboczych, 

0,01 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 6 dni 

roboczych, 

0,015 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 5 dni 

roboczych, 

0,02 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 4 dni 

roboczych, 

0,025 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 3 dni 

roboczych, 

0,03 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 2 dni 

roboczych, 

0,035 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 2 umowy – dla Dostawcy, 

który zgodnie z § 4 ust. 3 umowy zobowiązał  się do realizacji dostaw w ciągu 1 dnia 

roboczego, 

b) w przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, 

w wysokości 10 zł za tonę. 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego ( art.635 k.c.) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

d) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy 

(w szczególności wskazanych w ust. 5 poniżej), w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
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2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego. 

3. Każda ze stron będzie uprawniona do  wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2–

miesięcznego okresu wypowiedzenia na podstawie oświadczenia o wypowiedzeniu dalszej 

realizacji umowy, liczonym od dnia skutecznego doręczenia drugiej Stronie. 

4. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 3 powyżej Strony mogą 

skrócić lub wydłużyć za porozumieniem. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, jeżeli: 

a) Dostawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy; 

b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Dostawcy 

lub jego znacznej części. Obowiązek zawiadomienia o powyższym fakcie 

Zamawiającego spoczywa na Dostawcy; 

c) Dostawca realizuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z postanowieniami  

niniejszej umowy; 

d) Dostawca w sposób nieuzasadniony przekroczył termin realizacji umowy o 14 dni; 

e) Zamawiający stwierdzi niezgodność materiałów stosowanych przez Dostawcę z 

materiałami wymaganymi w specyfikacji. 

6. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy objęte przedmiotem niniejszej umowy 

wykonane do dnia wypowiedzenia umowy. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej 

przez Dostawcę. 

9. Zapłata kary przez Dostawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Dostawcy nie zwalnia Dostawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu niniejszej 

umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych 

korzyści.  

 

§ 10 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Dostawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Dostawcy 

w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

 

 

§ 11 

 

1. Dostawca na czas realizacji umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie przedmiotu zamówienia, 
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będąc odpowiedzialnym na zasadach ogólnych za szkody osób trzecich (w myśl art. 652 

Kodeksu cywilnego) na kwotę min. 50 000 zł. 

2. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu polisę przed podpisaniem umowy. 

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 

umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Dostawca ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu prolongatę ubezpieczenia. 

 

 

                                                                       § 12  

 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności  

     wskazanych w niniejszej umowie, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian 

     postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  

     wyboru Dostawcy.  

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają  

     formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

3. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

     zawartej umowy w stosunku do treści oferty Dostawcy w zakresie określonym wprost w  

     niniejszej umowie, jak również w poniżej określonych sytuacjach:  

     a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi  

          konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;  

     b)  zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać  

          takie same warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny);  

     c) w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się  

          wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego;  

     d)  obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których 

           została ona zawarta,  

     e)  konieczności wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi w art. 142 

           ust. 5 Pzp;  

     f) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w 

          tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub  

          stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem 

          potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi 

          oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:  

          - zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie  

              wykonywania umowy lub jej części,  

          -   zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

          -   zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia  

              Wykonawcy.  

4. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

     Dostawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać  

     postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy.  

 

§ 13 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 

określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-

25-57-300, REGON: 000126528.  

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zdw.opole.pl. 

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Dostawcę lub 

uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Dostawcę do kontaktu 

bądź realizacji umowy,  

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Dostawcę,   

- inne dane osobowe przekazane przez Dostawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych  wykorzystuje w następujących celach: 

- w celu wykonania Umowy, której Dostawca jest stroną lub w celu podjęcia działań 

na żądanie Dostawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w 

szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 

dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez 

bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz 

tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 

przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 

Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres 
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umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania 

ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez 

czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 

Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione 

m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym 

działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę 

systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną 

udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych 

będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak 

podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić 

zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Dostawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 

w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - 

zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do sprostowania 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w 

odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - 
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zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników), - prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), - prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w 

stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Dostawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 

pomocą której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych z obowiązku, o którym mowa w 

art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Dostawca na 

każde żądanie Administratora danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub 

przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) 

potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu 

poprzedzającym.   

3. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 

osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją 

Umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

§ 14 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i muszą być podpisane przez obydwie strony. 

§ 15 

 

Dostawca oświadcza że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 16 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie  

     przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w zakresie nieuregulowanym ustawy 

     Kodeks Cywilny. 
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2. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia  

      epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych w związku z  

      COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do poniższych zaleceń 

      nie stanowi zmiany umowy):  

      a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

            elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail:  

            ……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez  

            drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny  

            być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do 

            składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy. W sytuacji przesłania skanu  

            podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu oryginału 

            pisma w formie papierowej, w możliwie najwcześniejszym terminie. Powyższe nie 

            dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie pisemnej;  

      b)  Zamawiający może wymagać, by ewentualne spotkania związane z realizacją umowy 

            odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze Stron, za pomocą 

            telekonferencji lub wideokonferencji;  

      c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może  

            ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od 

            Dostawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania 

            odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze  

            Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu  

            złożenia oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba  

            uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie  

            ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem 

            sanitarno-epidemiologicznym;  

      d)   Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je  

            do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie 

            obowiązującego prawa.  

 

§ 17 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferta Dostawcy wraz z formularzem cenowym. 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                    DOSTAWCA: 

 

 

 

 


