
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Znak: WM/ZO/02/2023 

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, NIP 5130233716, REGON 12267918,7 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

– Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 5.985.000,00 PLN, opłaconym i objętym w całości przez Gminę 

Michałowice, reprezentowaną przez:  

……………… – Prezesa Zarządu, 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

 

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 2022 r., poz. 1710 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 
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określonej w obwieszczeniu 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 wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są: "Sukcesywne dostawy podchlorynu sodu (roztwór wody) do 

dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi". 

2. Zakres umowy obejmuje sukcesywne dostawy chlorynu sodu (roztwór wodny) w ilości łącznej 3,45 

ton w okresie 12 miesięcy o następującym składzie fizyko - chemicznym: 

- zawartość chloru aktywnego minimum 12,5% (150gCl2/dm3); 

- gęstość w 20oC – 1,188 – 1,228 g/cm3; 

- temperatura krzepnięcia – 28,9oC; 

- wygląd zewnętrzny – ciecz, klarowna jasno żółta. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że szczegółowa charakterystyka towarów zawierająca: nazwę towaru, 

nazwę producenta oraz ceny jednostkowe, przedstawiona jest w przyjętej przez Zamawiającego 

ofercie Wykonawcy z dnia …………………. r., sporządzonej na podstawie zapytania ofertowego. 

Oferta Wykonawcy stanowią załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. 

4. Podane w ofercie ilości należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość 

rezygnacji z realizacji do 20 % dostaw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części 

zamówionego towaru. Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym  

i złożoną ofertą oraz na podstawie niniejszej umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania przez Wykonawcę zamienników towarów podanych  

w ofercie. 

MIEJSCE DOSTAWY 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do: Magazynu Zamawiającego, 

zlokalizowanego w Michałowicach przy ul. Ks. Mariana Pałęgi, gdzie nastąpi wydanie towaru. 

Dokładny adres dostawy przedmiotu umowy każdorazowo należy uzgodnić telefonicznie. 

OKRES REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w okresie  

12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od .............................. do .............................., 

z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu  

w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 umowy. 

3. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 5 w terminie określonym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji 

umowy. 
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TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW 

§ 4 

1. Poszczególne dostawy cząstkowe do Magazynu Zamawiającego (w ilości maksymalnej 3,45 

ton w ciągu 12 miesięcy) będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego, (na koszt wykonawcy), jednorazowo w ilości około 550 kg 

w kanistrach 23-25 kg w terminie 3 dni roboczych od otrzymania telefonicznego lub poprzez 

pocztę elektroniczną (email) zamówienia. Sposób i forma dostawy będzie przekazywana 

każdorazowo w zgłoszeniu. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w § 2 umowy  

w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar w oryginalnych opakowaniach na 

własny koszt w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy pomocy 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

3. Rzeczywista ilość dostarczonej partii towaru zostanie ustalona na podstawie protokołu odbioru 

danej partii niezawierającego uwag, podpisanego przez Strony. Protokół odbioru danej partii 

powinien zawierać ilość określoną w jednostkach miary odpowiednich dla danego opakowania, 

w którym ma być dostarczony towar, ustaloną na podstawie dokumentu wystawionego przez 

Wykonawcę, a także pozostałe informacje konieczne do ustalenia rzeczywistej ilości 

dostarczonego towaru. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli laboratoryjnej jakości dostarczanego towaru,  

a w razie stwierdzenia jego innych parametrów niż zdeklarowane - do żądania wymiany na nowy 

towar na koszt Wykonawcy. W przypadku powtórnego stwierdzenia innych parametrów produktu 

niż zdeklarowane Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zamówienie przy użyciu własnych środków 

transportu oraz sprzętu, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych oraz Oświadczeniem Rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w 

życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 

(Dz.U z 2021 r., poz.874). 

6. W przypadku dostawy w DPPL-ach Kierowca Wykonawcy (lub osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę) każdorazowo przy wjeździe na teren Zamawiającego zobowiązana jest do okazania 

uprawnień ADR do przewozu towarów niebezpiecznych. 

7. W przypadku dostawy w DPPL-ach za rozładunek towarów niebezpiecznych odpowiada 

odbiorca. Podchloryn sodu będzie dostarczany w pojazdach z możliwością rozładunku bocznego 

wózkiem widłowym przez odbiorcę. 

8. Podchloryn sodowy będzie dostarczany w kanistrach o pojemności około 20 dm³. 

9. Za rozładunek towarów niebezpiecznych odpowiada Wykonawca. 

10. W przypadku dostarczenia towaru w opakowaniach nie spełniających aktualnie obowiązujących 

wymagań określonych w przepisach ADR odbiorca nie dokona rozładunku. 

11. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanego towaru. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty, m.in. certyfikaty jakości atesty dopuszczające 

produkt na rynek polski i inne podobne. 

12. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zamówienie przy użyciu własnych środków 

transportu oraz sprzętu, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

13. Ponadto dostarczane wyroby powinny posiadać Atest Państwowego Zakładu Higieny na 

stosowanie do dezynfekcji wody pitnej dla produktu lub dokument równoważny, a także Kartę 

Charakterystyki Produktu. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczanego towaru. 
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WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie ceny 

jednostkowej oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru, potwierdzonej przez Zamawiającego, 

przy czym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty ceny ofertowej, 

która wynosi łącznie: 

- netto …………….. zł (słownie: ……………………………………… ………/100). 

2. Cena jednostkowa za wykonanie przedmiotu umowy określona w ofercie Wykonawcy wynosi: 

netto: ………….. zł/kg (słownie: …………………………), 

3. Podane w ofercie ceny jednostkowe są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane  

z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu do Zamawiającego oraz 

koszty rozładunku towaru.  

6. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji z postępowania oraz niniejszej umowie, 

a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako 

oczywiste i zostały uwzględnione w całkowitej cenie za dostawę towaru, określonej w ust. 1. 

7. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia za dostawę danej partii towaru następować będzie na 

podstawie faktury Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury za dostarczenie danej partii towaru 

jest podpisany przez Strony protokół odbioru danej partii, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie później niż 

siódmego dnia od wydania danej partii towaru. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać 

przedkładane faktury. 

9. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich 

dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy 

czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. Strony dopuszczają 

możliwość wysyłania faktur elektronicznych na adres e-mail: faktury@wodociagimichalowice.pl. 

10. 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  

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. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 5 ust. 8 umowy rachunek 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 § 5 ust. 8 umowy zostanie usunięty z wykazu  

i wskazania, w formie pisemnej, nowego rachunku, zawartego w wykazie. 

12. 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. 

13. 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. 
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GWARANCJA I REKLAMACJA 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres …….. miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru danej partii 

towaru niezawierającego uwag, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania i w okresie rękojmi 

- przez okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru, dostarczenia towaru 

innego niż objęty zamówieniem lub niespełniającego wymagań technicznych przewidzianych  

w Zapytaniu ofertowym, a także bez dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 13 - w terminie 7 

dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) – w terminie 7 dni od 

daty ich ujawnienia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie 

reklamacyjne, w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je 

faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany 

towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

jej zgłoszenia.  

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast towaru 

wadliwego taki sam towar nowy - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

jego dostarczenia. Wymiany towaru Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby  

w międzyczasie ceny na takie towary uległy zmianie. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 7 Zamawiającemu przysługuje 

prawo zamówienia towaru u innego wykonawcy lub odstąpienia od umowy. 

11. W przypadku zamówienia towaru u innego wykonawcy, Wykonawca zapłaci za ten towar na 

podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty  

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

12. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie, w którym nie 

została ona zrealizowana. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE 

UMOWY 

§ 7 

1. W razie zwłoki w dostawie danej partii towaru z wyłącznych przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości danej 

dostawy za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych, zwłoki w dostawie towaru wolnego od wad 

w miejsce wadliwego Zamawiający zawiadamia o tym niezwłocznie telefonicznie lub poprzez 

pocztę elektroniczną (email) Wykonawcę. Jeżeli dostawa brakujących ilości towaru lub dostawa 

towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w  wysokości 0,5% wartości danej 

dostawy za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie zwłoki Zamawiającego z wyłącznych przyczyn leżących po jego stronie w odbiorze danej 

partii towaru, Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,5% 

wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy, której doszło do 

odstąpienia od umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% 

wynagrodzenia netto danej dostawy. 

5. Każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

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

w interesie Zamawiającego, 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 przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

8. Całkowita maksymalna wysokość kar umownych obciążających Strony z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

POUFNOŚĆ I OCHRONA INFORMACJI 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, 

nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, 

w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub 

wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu 

przetwarzania: 

1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego; 

3) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; 

4) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: 

Informacje poufne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych 

w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;  

2) których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym 

na potrzeby postępowań sądowych; 

3) które są powszechnie znane; 

4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy. 

4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska 

na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie 

do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca 

w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne 

ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której 

takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na 

zasadach wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek 

ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym 

możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego 

obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od 

podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych 
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Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby 

naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania 

(m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci 

elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować 

odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co 

najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych 

niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym  

w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną 

Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez 

osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za 

działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu 

Wykonawcy.  

8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz 

przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy 

Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem 

skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni 

wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne.  

W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je 

ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając 

jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką 

czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy.  

Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych 

Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.  

9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących 

ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie,  

w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy 

za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości 

szkody. 

POSTANOWIENIA REGULUJĄCE ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO 

ZREALIZOWANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO 

WZGLĘDEM OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAMAWIAJĄCY POZYSKAŁ OD WYKONAWCY 

§ 9 

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków 

personelu Wykonawcy biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, 

informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika 

nr 2 do umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia nadzorować będzie: ................................... 

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

2. Do zamawiania oraz odbioru towaru Zamawiający upoważnia: ……………………………….,  

tel. ……………….. 
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§ 11 

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian umowy chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

została przewidziana w Zapytaniu ofertowym lub konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do 

polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się 

pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

§ 14 

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

 

Załącznik nr 1 –oferta Wykonawcy z dnia ………..… wraz z charakterystyką towaru. 

 

 

 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 


