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Załącznik Nr 2a do SIWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: PUW/RPO/001/2020) 
 

Umowa Nr …… 
 
zawarta dnia ……………….  roku w Woli Uhruskiej,  pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej  z o. o. 
z siedzibą przy  ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000106919 – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP: 5651331060, REGON: 110184532 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Przemysława Kurysia- Prezesa Zarządu 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
.......... 1 /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ……, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  
12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający informuje, iż zamówienie, o którym mowa w § 1 Umowy 
realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie 6.4 gospodarka wodno- ściekowa  Numer umowy  RPLU.06.04.00-06-
0002/18-00. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci i 
przyłączy wodociągowych. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Zakres dostawy: 
1) dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) na 

sieciach wodociągowych. 

Wymagania szczegółowe: 

1) Urządzenie powinno umożliwiać lokalizację wstępną wycieku (po 
podłączeniu do armatury wodociągowej) oraz lokalizację dokładną poprzez 
mikrofony gruntowe. 

2) Urządzenie musi być urządzeniem bezprzewodowym o zasilaniu 
bateryjnym. 

3) Odbiornik sygnału powinien posiadać stopień szczelności IP67, mikrofon do 
lokalizacji wstępnej natomiast stopień szczelności IP68 

4) Odbiornik musi być wyposażony w wyświetlacz o wielkości min 5,7 cala oraz 
prezentować odczyty w formie graficznej i liczbowej. Obok przedstawiane 
mają być dla porównania wcześniejsze wartości oraz aktualna analiza 
częstotliwości szumu. 

5) Urządzenie musi być obsługiwane poprzez wyświetlacz dotykowy (bez 
dodatkowych przełączników czy guzików), przystosowany do obsługi w 
rękawiczkach. 

6) System powinien być całkowicie bezprzewodowy, w celu likwidacji zakłóceń 
od wiszących kabli. 

7) W przypadku wystąpienia nagłych głośnych sygnałów, system musi 
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gwarantować ochronę słuchu poprzez czasowe stłumienie sygnału. 
8) W pełni naładowane akumulatory powinny zapewniać min. 6 h ciągłej pracy. 
9) System musi automatycznie dobierać filtry w celu minimalizacji szumów tła. 
10) System musi umożliwiać nagrywanie, archiwizację i późniejsze odtwarzanie 

nagranych szumów. 
11) Dostarczony zestaw objęty będzie 24 miesięczną gwarancją. 
12) Zestaw musi zawierać następujące elementy: 
13) Odbiornik centralny, rejestrujący i prezentujący odczyty, bezprzewodowy, 
14) uchwyt mikrofonów, bezprzewodowy, 
15) mikrofon dotykowy, 
16) mikrofon gruntowy do nawierzchni utwardzonych, 
17) mikrofon gruntowy do nawierzchni nieutwardzonych, 
18) szpica testowa z przedłużaczem, 
19) słuchawki bezprzewodowe, 
20) system noszenia na paskach odbiornika centralnego, 
21) ładowarka sieciowa, 
22) ładowarka samochodowa, 
23) walizka transportowa. 

 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w opisie przedmiotu 

zamówienia (specyfikacji technicznej), stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do dnia 31.08.2020 r. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy ma formę ryczałtu  
i za całość zamówienia wynosi brutto ………………………………… złotych. 

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury. 
3. Faktura wystawiona zostanie po realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, w 

terminie do 14 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

6. Cena brutto określona w ust. 1 za przedmiot umowy, zawiera całkowity koszt 
przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
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niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w 
tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 
1751, 1818 z późniejszymi zmianami), a w szczególności: 

a) koszty zakupu, transportu, rozładunku, urządzenia do wykrywania awarii 
sieci i przyłączy wodociągowych; 

b) koszty wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z 
uruchomieniem urządzenia; 

c) koszty udzielonej gwarancji; 
d) koszty szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi 

urządzenia do wykrywania awarii; 
e) wszelkie pozostałe koszty nieujęte powyżej, a niezbędne do należytego 

wykonania zamówienia. 
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, 

dopuszcza się zmianę wartości umowy o kwotę wynikającą ze zmiany wartości 
podatku VAT. Powyższa zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, który musi zawierać uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

8. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na 
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy wyliczonego w fakturze. 

 
§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy i instruktaż 
1. Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy oraz stwierdzenie prawidłowego 

funkcjonowania zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru końcowego, 
sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i gotowości dokonania odbioru końcowego. 

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu 
umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

4. Odbiór zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Protokół odbioru końcowego sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron. 
6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i nie dokonać 

zapłaty Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia, jeżeli zostaną wykryte 
nieprawidłowości lub wady w zrealizowanym przedmiocie umowy. Usunięcie 
ujawnionych nieprawidłowości i wad potwierdzone zostanie dodatkowym 
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protokołem usunięcia nieprawidłowości. 
7. W przypadku odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru, sporządza się 

protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy 
odbioru. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odmówi podpisania protokołu odbioru, 
okoliczność ta zostanie odnotowana w treści protokołu. 

 
§ 5 

Programy, licencje 
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 

umowy licencji na korzystanie ze wszystkich elementów przedmiotu umowy.  
 

 
§ 6 

Gwarancja, rękojmia i serwis 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego 

przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie do 

wykrywania nieszczelności (wycieków) na sieciach wodociągowych, na okres 
24 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wady, usterki lub wystąpienia awarii urządzenia 
Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej, za 
pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej. 

4. W przypadku dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, wada, usterka lub 
awaria musi zostać usunięta przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych, liczonych 
od dnia następującego po dniu zgłoszenia. 

5. W przypadku, gdy przewidywany okres usunięcia wady, usterki lub awarii może 
przekroczyć termin określony w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia urządzenia zastępczego pozbawionego wad w miejsce urządzenia 
wadliwego. 

6. Wadliwe urządzenie zostanie odebrane przez Wykonawcę z miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego i zwrócone po naprawie lub wymianie na miejsce, z którego 
zostało odebrane, na koszt Wykonawcy. 

7. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
dostarczonych urządzeń. 

8. Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje w szczególności: 
1) odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, 

przez które należy rozumieć jakąkolwiek niezgodność dostarczonych urządzeń z 
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opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (wraz z załącznikami), 

2) odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady prawne dostarczonych 
urządzeń, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 
naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji 
na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 
urządzeń do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodujących, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka w realizacji zamówienia, 
w odniesieniu do terminu określonego w § 2 umowy przekroczy 14 dni. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu Wykonawcy kosztów, 
jakie poniósł on w związku z umową. 

3. Prawo do odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie  
3 dni od daty, w której zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 14 dni. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
§ 8 

 Kary umowne 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych i odszkodowań, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 
umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub awarii, które zostaną stwierdzone przy 
odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 100 zł brutto za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
należnego za realizację całego przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę niezrealizowania lub nieterminowej 
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia od 
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Wykonawcy odszkodowania, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie 
z tego tytułu w pełnej wysokości. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar 
zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach 
ogólnych, w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  
w wysokości 20 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za przekroczenie terminu 
płatności wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 4. 

 
§ 9 

Rozstrzyganie sporów 
1. W przypadku sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie oświadczają, 

że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 10 
Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
1) terminu realizacji umowy, w przypadku: 

a) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów  
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków 
płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot 
niniejszej umowy; 

b) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić 
w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór 
wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość 
przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania 
ponad średnią liczbę dni trwania postępowania na dostawy  
wg sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień 
publicznych w Polsce za rok poprzedzający rok zawarcia umowy lub w 
przypadku jego braku wg ostatniego opublikowanego sprawozdania . 

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na 
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termin wykonania zamówienia i uniemożliwiającej wykonanie umowy w 
pierwotnie ustalonym terminie - o czas działania siły wyższej i okres 
niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 

2) terminu usuwania wad, usterek lub awarii, w przypadku wystąpienia istotnych 
przyczyn, 

3) zasad odbioru przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
powodujących, że odbiór przedmiotu umowy na warunkach określonych w 
umowie nie jest możliwy, 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą ze zmiany kwoty 
podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania 
umowy. 

3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek istotna zmiana postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 11 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
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Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający 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 lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub 
usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 
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5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 
których mowa w ust. 6 i 7. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie 

danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu. W przypadku 
nie powiadomienia o takiej zmianie, wszelkie doręczenia dokonane na adres 
dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o 
zmianie odpowiada za wynikłą szkodę. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


