
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr WM. … … 

zawarta w Michałowicach w dniu ……………….. r.  

pomiędzy: 

Wodociągami Michałowice Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1,  

32–091 Michałowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000440511 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.910.000,00 PLN, 

opłaconym i objętym w całości przez Gminę Michałowice, posiadającą, NIP 5130233716, REGON 

122679187, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:  

. . . . . . . . . . . – Prezesa Zarządu, 

 

a 

 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

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

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ..............................................., Wydział .......... Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 

…………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki 

akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

reprezentowanym przez: 

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

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą . . . . . . . . . . . . . . . . . na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Rozwoju, z siedzibą . . . . . . . . . . . . . . .; NIP: . . . . . . . . . . . . . ; REGON: . . . . . . . . . . . . . 

 

(w przypadku spółki cywilnej) 

 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ...................... wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

2. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ...................... wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ….…………………. 

posiadającym REGON…………………………… i NIP………………………………. .zwanym dalej 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania 

działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 2) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. 

zm.) – zwanej dalej u.p.z.p. to jest: obsługi stałych sieci przeznaczony do świadczenia usług publicznych 

w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczanie wody pitnej do sieci 

oraz związane z powyższą działalnością działania w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 

Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 919 502 zł, tj. od równowartości kwoty 431 000 euro 



 

 

określonej w obwieszczeni Prezesa urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 grudnia 2021 r. w spawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych 

w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 

zamówień publicznych lub konkursów (na postawie art. 3 ust. 3 u.p.z.p. W związku z tym na podstawie 

art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. w związku z czym, 

strony zawarły umowę o następującej treści:: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sukcesywna dostawa w okresie od dnia zawarcia 

niniejszej umowy przez 12 kolejnych miesięcy: 

a) urządzeń i artykułów biurowych, piśmienniczych, spożywczych, papieru kserograficznego 

b) materiałów eksploatacyjnych do drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego) - oryginały 

na potrzeby Zamawiającego. 

2. Katalog artykułów, wysokość cen poszczególnych artykułów oraz minimalne warunki techniczne 

przedmiotu dostawy określono w arkuszach wyceny Nr 1 i 2 stanowiących część oferty 

Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy. Dane zawarte w formularzach mają 

charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych artykułów przez Zamawiającego  

w toku realizacji niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami w arkuszach 

wyceny - załącznik Nr 1 i 2 w przypadku zaistnienia takich potrzeb. 

4. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego artykułów biurowych nie ujętych w arkuszach 

wycen, podstawą rozliczeń będą ceny wynegocjowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Dostawa realizowana będzie periodycznie, w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie i zgodnie 

ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość oraz rodzaj wykonanego i dostarczonego 

Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w sposób: 

a) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie i złożonej 

ofercie, 

b) zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) terminowy, 

d) zapewniający wydanie materiałów składających się na Przedmiot umowy w stanie wolnym od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

a) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał wyceny prac, 

b) uwzględnił warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

c) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie 

zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

Warunki dostawy 

1. Ilości artykułów biurowych, piśmiennych i eksploatacyjnych w każdym asortymencie, będą 

ustalane przy kolejno składanym zamówieniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie asortymentowym 

w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych będzie to leżało 

w interesie Zamawiającego. 

3. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

4. Dostawy towaru będą odbywać się partiami, których wielkość i zakres rzeczowy będą każdorazowo 

określane przez Zamawiającego przy składanym zamówieniu. Towar dostarczany będzie do 

Zamawiającego sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy, na każde 



 

 

wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego,  

w godzinach i dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:30. 

5. Zamówienie będzie każdorazowo składane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: ………………. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładowanie oraz dostarczenie Przedmiotu umowy 

(wraz z fakturą) do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w Michałowicach. 

7. Dostarczone materiały w tym przede wszystkim materiały eksploatacyjne do drukarki (urządzenia 

wielofunkcyjnego), stanowiące Przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać  

w oryginalnych opakowaniach producenta. 

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne określone  

w przedmiocie zamówienia, są fabrycznie nowe, a termin ważności i użytkowania nie jest krótszy 

niż 180 dni. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na czas transportu zabezpieczyć Przedmiot umowy w taki sposób, 

aby nie dopuścić do jego uszkodzenia. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

10. Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór Przedmiotu umowy dokonany będzie przez 

przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 

11. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do dnia ……..2022r. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację warunków niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest 

…………….., ze strony Wykonawcy jest …………... 

3. Zamawiający zastrzega, że materiały eksploatacyjne wskazane w arkuszach wyceny Nr 1 i 2 

stanowiących część oferty Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy, stanowią 

orientacyjne, przybliżone wielkości i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie 

realizacji umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia 

umownego. Niezrealizowanie zakupu w całej wartości Przedmiotu umowy nie będzie stanowiło 

podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. 

4. Zmiana o której mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Rozliczenie należności za przedmiot umowy następować będzie fakturą na koniec każdego miesiąca 

obowiązywania niniejszej umowy, wystawionych w oparciu o ilość faktycznie odebranych w danym 

miesiącu materiałów, obliczone na podstawie cen jednostkowych netto wyspecjalizowanych  

w arkuszach wyceny Nr 1 i 2 stanowiących część oferty Wykonawcy, które stanowią załączniki do 

niniejszej umowy. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy. 

2. Należności za wykonanie Przedmiotu umowy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego  

w terminie do 21 dni od daty doręczenia Faktury do Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany w fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień 

obciążenia konta Zamawiającego. 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający odmówi jej 

przyjęcia. W takim przypadku termin płatności liczy się od daty wpływu faktury prawidłowej lub 

korygującej do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych jest:  

a) mikro przedsiębiorcą, 

b) małym przedsiębiorcą, 

c) średnim przedsiębiorcą, 

d) dużym przedsiębiorcą, 



 

 

2) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:  

a) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

b) jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, 

c) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony, 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 2 do celów płatności należności 

wynikających z umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 

2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej w umowie 

wykazem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego jeżeli rachunek wskazany w ust. 2 umowy zostanie usunięty z wykazu i wskazania 

w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie. 

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności Wykonawcy wynikających z umowy  

w przypadku stwierdzenia, że rachunek, o którym mowa w ust. 5 zostanie usunięty z wykazu.  

W takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia wskazania przez 

Wykonawcę nowego rachunku zawartego w wykazie. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 Wykonawca nie będzie zgłaszać wobec Zamawiającego żadnych 

roszczeń związanych z naruszeniem terminu zapłaty należności Wykonawcy wynikających  

z umowy, w szczególności roszczeń dotyczących odsetek. 

8. Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z umowy może płacić przy 

zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania 

warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. 

Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 5 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały, na okres minimum 12 miesięcy, licząc od 

dnia odbioru towaru. 

2. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego 

towaru w okresie gwarancji, postawi go do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, 

powiadamiając niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną o stwierdzonych wadach lub 

brakach. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowy towar, wolny od wad, do siedziby 

Zamawiającego na własny koszt. 

4. W przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty 

ich odbioru. 

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady 

towaru w okresie minimum 12 miesięcy, licząc od dnia jego odbioru, który to okres biegnie 

równolegle, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

b) zmianie osoby reprezentującej Wykonawcę, 

c) zgłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) likwidacji Wykonawcy, 

e) zajęciu majątku Wykonawcy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

a) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – 10% wartości umowy netto 

b) Wykonawca w przypadku: 



 

 

✓ zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy – 2% wartości netto tej dostawy, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

✓ odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– 10% wartości umowy netto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącone z należności za wykonanie 

dostawy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim. 

 

§ 7 

Odstąpienie 

1. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chili 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca: 

a) narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy, 

b) nieterminowo zrealizował dwie kolejne dostawy, 

c) stosuje ceny jednostkowe netto inne niż określone w § 4  ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej, po 

bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń, liczonego od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego, pod rygorem 

nieważności, wezwania Zamawiającego. 

4. Zamawiający, może z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej odstąpić od umowy w terminie 7 dni, 

od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie za zrealizowaną część Przedmiotu umowy.  

 

§ 8 

Zasady bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego  

z przepisami. 

2. Wykonawca, jego kontrahenci, zobowiązują się, że nie będą ujawniać informacji związanych  

z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem usług objętych umową w okresie 

obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Zamawiający, co 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, do których może mieć 

dostęp. 

4. Wykonawca nie może bez wiedzy i zgody Administratora danych powierzyć do dalszego 

przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. 

5. Wykonawca zapewnia, że dane osobowe, do których uzyska dostęp będą wykorzystane wyłącznie 

w celu realizacji umowy. 



 

 

6. Wykonawca natychmiast powiadomi Administratora danych o stwierdzeniu próby lub faktu 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy. 

7. Oryginały wszelkich dokumentów i materiałów, w tym umów i innych dokumentów zawierających 

dane dotyczące instytucji Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku  

z wykonywaniem przedmiotu Umową są i pozostaną własnością Zamawiającego. 

8. Wykonawca zwróci wyżej opisane oryginały oraz wszystkie kopie dokumentów (materiałów) 

Zamawiającemu niezwłocznie nie później jednak niż do dnia rozwiązania lub ustania umowy.  

 

§ 9 

Poufność. Tajemnica Przedsiębiorstwa 

1. W trakcie trwania niniejszej umowy, jak również po jej wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązuje się 

do zachowania w poufności i nieprzekazywania, nieujawniania ani niewykorzystywania żadnych 

informacji, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, 

co, do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub że jako 

takie są traktowane przez drugą Stronę. W szczególności obowiązek zachowania w tajemnicy 

danych dotyczy informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie 

lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub 

przekazania w tym w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje 

te nie są powszechnie znane. 

2. Ponadto, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w każdym wypadku będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, 1649), oraz przepisów 

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz Ustawę z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania niepodanych do wiadomości publicznej informacji 

technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych Zamawiającego (tajemnica 

przedsiębiorstwa) oraz gwarantuje, że poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych 

osobowych pod względem technicznym będzie pozostawał taki sam, jak poziom ochrony 

zapewniany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca uznaje obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zasad ochrony danych 

osobowych za obowiązek wszelkich osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, przy 

pomocy których będzie on wykonywał niniejszą Umowę. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje 

się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy zasady 

przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochrony danych osobowych, Wykonawca 

niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z niniejszą Umową oraz 

uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek danych Zamawiającego, a także poinformuje na piśmie 

Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu oraz podjętych środkach zaradczych.   

5. Informacje, o których mowa w ust. 1-4, nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do innych 

celów niż związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

6. Strony mogą ujawniać informacje poufne wtedy, gdy żądania ich ujawnienia wymaga uprawniony 

organ administracji lub wymiaru sprawiedliwości. 

7. W przypadku ujawnienia lub utraty jakichkolwiek Informacji poufnych, a w szczególności danych 

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub ochroną danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie  

i na swój własny koszt:  

a) pisemnie powiadomi Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach;  

b) podejmie wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu naruszenia;  

c) podejmie racjonalną współpracę z Zamawiającym w celu zminimalizowania zakresu naruszenia 

oraz wynikających z niego szkód.  

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem, 

bądź uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy 

informację tę ma tratować jako poufną.  



 

 

9. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

otrzymanych od Zamawiającego wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących 

tajemnicy Zamawiającego, w tym zaktualizowanych lub nowo utworzonych kluczy, kodów, haseł 

itp., jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub 

przy okazji jej wykonania, włączając w to ich kopie, niezwłocznie nie później jednak niż do dnia 

rozwiązania lub ustania umowy.  

10. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn bez ograniczenia czasowego. 

11. Wykonawca ma prawo informowania o zawarciu niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa w przypadku zmian technologicznych 

spowodowanych niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w formularzu oferty, 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, lub pojawieniem się na rynku 

materiałów nowszej generacji. 

2. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

2. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać 

w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

§ 12 

Wykaz załączników 

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Arkusz Wycen artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru kserograficznego 

2. Załącznik nr 2 Arkusz Wycen materiałów eksploatacyjnych do drukarki oryginały i/lub zamienniki 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


