
Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór umowy     

Zawarta w dniu ……………………...2020r. pomiędzy:  

Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-

481 -reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa prezydenta m.st. Warszawy z dnia 

29.10.2019r. nr GP-OR.0052.5006.2019 przez p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Chemik”, ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa – Monikę Banasiak, zwanym dalej 

„Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

§1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego 

pisemnej oferty z dnia ………………. r. wraz z  załącznikami do niej, sporządzonej 

na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i 

dostawy posiłków szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem ust. 2 stanowią również opakowania 

jednorazowe użyte przez Wykonawcę do opakowania jednostkowych porcji posiłków 

zgodnie z kalkulacją cenową w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 

przedmiotu umowy określonego w § 7 niniejszej umowy, bez jakichkolwiek 

konsekwencji finansowych. 

5. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień 

niniejszej umowy i nie skutkuje roszczeniami finansowymi Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z 

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 



umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów.  

 

§2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w KUCHNI WSKAZANEJ W OFERCIE 

Wykonawcy, z jego materiałów i środkami Wykonawcy, przez zatrudnionych przez 

niego pracowników. W przypadku awarii kuchni podstawowej Wykonawca będzie 

przygotowywał posiłki w kuchni zastępczej wskazanej w ofercie. 

2. Zatrudnieni pracownicy muszą posiadać konieczne dla wykonywanych prac 

kwalifikacje i umiejętności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzone stosownymi 

zaświadczeniami. 

3. Wszystkie materiały i środki użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być 

zgodne z wymaganiami Sanepid, PZH, normami obowiązującymi w Polsce i posiadać 

stosowne atesty oraz odpowiadać standardom jakościowym. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzał wymagane testy w przypadku wystąpienia zatrucia.  

Koszty przeprowadzanych testów ponosić będzie Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłość usług w przypadku wystąpienia 

awarii urządzeń lub innych utrudnień leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku 

braku takiego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo zamówić posiłki na koszt 

Wykonawcy u innego Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia 

oraz innych zdarzeń związanych z realizacją usługi oraz odpowiedzialność wobec 

osób trzecich za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem usługi.   

       §3 

1. Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2020r. do 31.12.2021r.. 

       §4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1 Zapewnienie nadzoru merytorycznego, 

1.2 Koordynacja czynności związanych z wykonaniem usługi, 

1.3 Zapłata umówionego wynagrodzenia, 

1.4 Potwierdzania wykonania usługi, 

1.5 Utrzymanie czystości pomieszczeń do których Wykonawca dostarczał będzie 

posiłki. 

§5 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1 Wykonywanie przedmiotu umowy, określonego w  §1 niniejszej umowy zgodnie 

z obowiązującymi normami, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do 

wykonania w czasie realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz w terminach zgodnych z harmonogramem, jadłospisem oraz opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 



1.2 Przestrzeganie tajemnicy służbowej i handlowej, 

1.3 Zapewnienie nadzoru merytorycznego nad realizowanym zamówieniem, nadzór 

nad personelem w zakresie porządku, higieny, dyscypliny pracy oraz 

koordynowanie działań podległych pracowników, 

1.4 Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość wykonywania przedmiotu zamówienia oraz jego terminowość. 

2. Szczegółowo obowiązki Wykonawcy zostały opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji niniejszej umowy. Najpóźniej w dniu 

zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 

600 000,00 zł.    

 

§6 

 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z 

wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego tj. ………………….tel……………. 

2. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający współpracuje z 

wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy tj. ……………………  tel. …………… 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany warunków umowy i 

wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

 

§7 

 

1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu zamówienia brutto:  …………….. zł. 

       (słownie: ………………………………………………………………………………) 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o 

faktyczne ilości zamówionych posiłków na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy. 

3. Wykonawca na fakturze wskazuje numer umowy oraz dołącza zestawienie 

wykonanych dostaw, zatwierdzone przez osobę wskazaną w § 6 pkt. 1 niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie na konto wskazane przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP 525-22-48-481  
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10,  

02-121 Warszawa  

Adres do korespondencji 

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa. 

 



5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający 

ma prawo ją zwrócić Wykonawcy celem skorygowania lub poprawienia. W takim 

przypadku termin zapłaty liczy się od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za faktyczną ilość zamówionych 

posiłków.  

7. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności a Wykonawca oświadcza, że 

jego rachunek jest wykorzystywany tylko do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§8 

 

1. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową 

lub z harmonogramem lub jadłospisem, Zamawiający może od umowy odstąpić, 

powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom 

na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 

odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania z 

tego tytułu, jeżeli: 

2.1 Zostało dokonane zajęcie majątku Wykonawcy służące wykonaniu umowy na 

podstawie tytułu egzekucyjnego, 

2.2 Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął usługi i nie kontynuuje jej 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

2.3 W przypadku likwidacji, upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

2.4 Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub wykonuje ją nienależycie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany, 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

części umowy. 

4. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę w tych przypadkach będzie 

powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia 

przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu części umowy w wymiarze przekraczającym 

jedną godzinę Zamawiający jest uprawniony do powierzenia nierealizowanej części 

umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 

domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 

 

§9 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, w kwocie ………….. zł ( słownie 



……………………………………………………………………………….) w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w całości w 

terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

 

      §10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

 

1) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości 

brutto nierealizowanej części umowy, 

2) W razie stwierdzenia naruszenia standardów wykonania przedmiotu umowy 

polegających na: 

a) Mniejszej liczbie dostarczanych posiłków niż zamówiona – pięciokrotnej wartości 

niedostarczonych posiłków, 

b) Brak poszczególnych składników posiłków – trzykrotnej wartości posiłków w 

których nastąpiły braki, 

c) Niezachowaniu wymaganej temperatury posiłków – trzykrotnej wartości posiłków 

o zaniżonej temperaturze. 

d) Za niedostarczenie produktów w terminie 24 godzin od wyznaczonej daty  na 

dostarczenie produktów – trzykrotnej wartości niedostarczonych produktów, 

e) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości jednorazowej usługi za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

3) W razie niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §11 ust. 1 pkt 1 i 2 

czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 50% minimalnego wynagrodzenia brutto w rozumieniu ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, za każdą osobę, która 

wykonuje czynności określone w §11 ust. 1 pkt 1 i 2 a nie jest zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. 

b) Iloczynu ilości pracowników do której zobowiązał się zatrudnić Wykonawca oraz 

1/30 minimalnego wynagrodzenia brutto, w rozumieniu ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, za każdy dzień w którym dana 

ilość pracowników nie była zatrudniona, 



c) 50,00zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu 

na żądanie dokumentów określonych w §11 ust. 3. 

2.  Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu z 

wynagrodzenia umownego bez potrzeby dodatkowych wezwań do zapłaty. 

4. Dokonane potrącenia i naliczone kary  umowne nie zwalniają Wykonawcy z 

obowiązku wykonania przedmiotu umowy we właściwy sposób i w całym zakresie. 

 

 §11 

1. Wykonawca w celu realizacji zamówienia o jakim mowa w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) pracownik wykonujący obowiązki dietetyka - 1 osoba; 

2) pracownik wykonujący obowiązki kucharza -  1 osoba 

 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy i na każde żądanie 

Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu:  

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, 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) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) ( tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak imie 



i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, 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) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z 

wymogami określonymi w ust 1 w terminie do 5 dni roboczych od daty rozwiązania 

stosunku   pracy z dotychczasowymi pracownikami. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o zmianie każdej z osób zatrudnionej zgodnie z 

wymogami  ust. 1 i2 oraz powodach tej zmiany.  

 

§12 

 

1. W przypadku zmiany formy prawnej lub likwidacji Zamawiającego, zastrzega on sobie 

prawo do rozwiązania umowy z terminem 14 dniowego wypowiedzenia umowy, bez 

ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnie koniecznej 

wprowadzenia zmian w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

2.1 Zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy itp.) lub zmiana wynikająca z 

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną, 

2.2 Zmiana wynikająca z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami 

umowy, a treścią oferty lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2.3 Zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot zamówienia 

i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy lub 

Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy. 

2.4 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, gdy są 

one następstwem zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: 

2.4.1  stawki podatku od towarów i usług, 

2.4.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

2.4.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

2.4.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT


- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

2.5 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w 

zakresie koniecznym do zapobiegania i zwalczania Covid-19 w szczególności w celu 

realizacji zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

3. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do niniejszej umowy stosownym 

aneksem. 

3.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2.4 obowiązywać 

będzie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§13 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

            §14 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, Zamawiający informuje, iż : 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Domu Pomocy 

Społecznej „Chemik”  jest: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Chemik”.  

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” jest Pan 

Marcin Heybowicz mail marcin@comvid.com.pl, tel. 602 286 771; 

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 

całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik”’ 

w Warszawie” ZP/1/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, 

jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

§15 

 

2.3. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3.4.Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego, po 

wcześniejszym wyczerpaniu drogi ugodowej. 

4.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5.6.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 -  formularz ofertowy 

 

 

……………………………………..                                     …………………………………… 

                    Wykonawca                                                                           Zamawiający 


