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WZÓR UMOWY 

UMOWA  nr  ………………………. 

 

Zawarta w dniu ………………… we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii we Wrocławiu 

z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53-135 Wrocław, NIP 896-10-00-867, Regon 000092686, 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………….., REGON ………………………….., 

reprezentowanym przez: 

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych do wykonywania 

badań mikrobiologicznych, prowadzonego w trybie podstawowym o sygn. WIWgsp.272.02.2022,  

na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie odczynników laboratoryjnych do wykonywania 

badań mikrobiologicznych na potrzeby laboratorium Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – Zakładu Higieny Weterynaryjnej, ujętych w formularzu 

cenowym (załącznik nr 1 do umowy) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 

3 do umowy), które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z jego opisem,  

w szczególności oświadcza, iż nie są mu znane i możliwe przez niego do ustalenia żadne 

okoliczności, które mogłyby skutkować niemożnością wykonania przedmiotu zamówienia  

w całości lub części, istniejące, czy to w dniu złożenia Zamawiającemu oferty, czy też  

w dniu podpisania umowy – pod rygorem skutków określonych w § 8 ust. 5. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie w szczególności; 

a) fabrycznie nowy i najwyższej jakości, 

b) wolny od wad materiałowych i wykonawstwa, 

c) wolny od wad prawnych tj. nieobciążony prawami i roszczeniami osób trzecich; 

d) posiadał właściwości zgodne z wymaganiami odpowiednich norm. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

Termin i sposób realizacji zamówienia 

1. Wymagany termin zakończenia realizacji dostaw przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2022 r. 

2. Planowane terminy realizacji oraz zakres i ilości przedmiotu zamówienia ujęto w harmonogramie 

dostaw, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część. 
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3. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w postaci sukcesywnych dostaw zgodnie  

z harmonogramem dostaw (załącznik nr 2 do Umowy) w terminie do 15 dnia miesiąca,  

z wyjątkiem pierwszej dostawy. Pierwsza dostawa, o ile z harmonogramu wynika, iż dostawa  

ta musiałaby nastąpić w terminie krótszym niż 14 dni licząc od dnia podpisania umowy - winna 

nastąpić w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów dostaw, zakresu i ilości (zwiększenie 

lub zmniejszenie) towarów w stosunku do wstępnego harmonogramu dostaw, w zakresie 

niewykraczającym poza wartość maksymalnego całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1. Zmiana ta zostanie potwierdzona zamówieniem określającym zakres i ilości towarów 

zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami Zamawiającego. Realizacja tych zamówień nastąpi  

w terminie do 21 dni od momentu złożenia zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie - nie później jednak niż 15 dni przed terminem 

dostawy określonym zgodnie z harmonogramem dostaw - powiadomić Zamawiającego  

o możliwym opóźnieniu w realizacji dostawy lub jej części, jednocześnie wskazując i uzasadniając 

przyczyny tego opóźnienia, a także wskazując nowy termin realizacji dostawy lub jej części. Jeżeli 

opóźnienie nie było zależne od Wykonawcy obowiązany jest on udowodnić tą okoliczność 

Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od bezskutecznego upływu terminu 

dostawy, zgodnie z harmonogramem dostaw – pod rygorem skutków określonych w § 8 ust. 5. 

Przedmiotowe powiadomienie Wykonawca przesyła faksem na nr: 71 3732775, lub pocztą 

elektroniczną na adres: agz@wroc.wiw.gov.pl , odpowiednio w formie skanu lub kopii dokumentu 

podpisanego przez osobę upoważnioną i uważa się je za złożone w terminie, jeżeli jego treść 

dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w następujące miejsce (zgodnie z harmonogramem 

dostaw): 

6.1. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu - Zakład Higieny 

Weterynaryjnej, Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz – wejście D2, 

 ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław; 

6.2. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu – Zakład Higieny 

Weterynaryjnej, Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt – wejście D2,  

ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław; 

6.3. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu - Zakład Higieny 

Weterynaryjnej, Pracownia Serologii, Ziemnice ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica; 

- w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  

w godz. od 8:00 do 14:00.  

7. Wraz z każdą dostawą pozycji asortymentowych, dla których w „Opisie przedmiotu zamówienia” 

(załącznik nr 3 do niniejszej Umowy) zostało to zaznaczone, Wykonawca zobowiązany jest  

do dołączenia odpowiednich aktualnych certyfikatów kontroli jakości. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego wielkość  

i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, uzależnionemu  

od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego, z zastrzeżeniem że nie 

więcej niż o 20% wartości całkowitego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji i zwiększeniu wielkości i wartości 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia większej ilości asortymentu 

na warunkach jak dla Zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji i zmniejszenia wielkości i wartości przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mniejszej ilości asortymentu na warunkach jak dla 

zamówienia podstawowego i będzie mu przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście 

zrealizowaną część umowy, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

związanych ze zmniejszeniem wielkości i wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.  

10. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniem, itp. zgodnie z zaleceniami producenta. 

mailto:agz@wroc.wiw.gov.pl
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12. Koszt przewozu, opakowania i ubezpieczenia do chwili odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego obciąża w całości Wykonawcę. 

13. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także postanowieniami 

niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Wartość zamówienia 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (wartość wraz z należnym podatkiem VAT)  

za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1 do 

Umowy), nie przekroczy kwoty: 

 

…………………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………….. złotych), 

z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 8 oraz § 6. 

 

2. Wartość przedmiotu zamówienia obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności: koszty sprzedaży, dostarczenia oraz zobowiązań 

gwarancyjnych. 

3. Ceny jednostkowe za dostarczony przedmiot zamówienia podane w formularzu cenowym 

(załącznik nr 1 do umowy) są stałe. Mogą one ulec zmianie w trakcie trwania umowy jedynie  

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, cena jednostkowa netto 

pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 6 

umowy. 

 

§ 4 

Zasady rozliczania 

1. Podstawą obliczenia wartości każdego częściowego zamówienia są ceny jednostkowe ujęte  

w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do Umowy). 

2. Po należytym zrealizowaniu zamówienia w danym miesiącu, Wykonawca wystawi fakturę VAT  

i dostarczy ją Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany na fakturach określać nabywcę 

zgodnie z miejscem dostawy określonym w § 2 ust. 6 i wynikającym z harmonogramu, to jest  

z podaniem nazwy Zamawiającego, nazwy danej Pracowni oraz źródła finansowania.  

W przypadku gdy w danym miesiącu Wykonawca wykona więcej niż jedną dostawę do danej 

Pracowni, wówczas obowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury VAT za wszystkie 

wykonane dostawy.  

3. W fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest do opisywania towarów nazwami i kodami 

identycznymi ze wskazanymi w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy). 

4. Ostatnia faktura obejmująca dostawę w miesiącu grudniu przesłana zostanie do Zamawiającego 

do dnia 15.12.2022 r. 

5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zm.), należności wynikające  

z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

6. W przypadku stosowania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

wysyłanych za pośrednictwem platformy, w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), należności 

z tytułu sprzedaży asortymentu, o którym mowa w § 1, płatne będą przelewem w terminie do 30 

dni od dnia wystawienia faktury VAT, o ile ustrukturyzowana faktura VAT przesłana zostanie przez 

Wykonawcę za pośrednictwem ww. platformy w dacie jej wystawienia. W przypadku przesłania 

przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury VAT za pośrednictwem ww. platformy w dacie 

późniejszej niż data jej wystawienia, termin zapłaty liczony będzie od dnia jej przesłania przez 

Wykonawcę za pośrednictwem ww. platformy.  
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7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Dostarczenie przez Wykonawcę faktury VAT zawierającej błędy stanowi podstawę                       

do wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą za tę fakturę do czasu otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury lub faktury korekty bądź otrzymania odpowiedzi na reklamację (zawieszenie 

terminu zapłaty) – pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnej reklamacji, o której 

mowa w ust. 9, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia otrzymania faktury. O ile 

prawidłowo wystawiona faktura lub faktura korekta nie opiewa na wyższą kwotę niż pierwotnie 

dostarczona Zamawiającemu faktura, termin zapłaty biegnie dalej po otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury lub faktury korekty. Jeśli kwota prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 

korekty jest wyższa od kwoty pierwotnie dostarczonej Zamawiającemu faktury, 30-dniowy termin 

zapłaty rozpoczyna ponownie bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury lub faktury korekty. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający 

złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 

dni od daty otrzymania reklamacji przez Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy  transakcja objęta jest mechanizmem podzielonej płatności, Wykonawca jest 

zobowiązany nanieść na fakturze adnotację: ”mechanizm podzielonej płatności”. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i jest opodatkowany na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz,  

że znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli Wykonawca posiada tzw. rachunki wirtualne, 

które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie  

są zamieszczane w wykazie podatników VAT, to płatności będą odbywać się przez rachunek 

wirtualny, tylko w takim przypadku, jeśli możliwa będzie weryfikacja numeru rachunku wirtualnego 

w wykazie podatników VAT wskazująca na powiązanie tego rachunku z rachunkiem 

rozliczeniowym widocznym na białej liście.  

12. W przypadku niefigurowania, na moment realizacji płatności, rachunku bankowego lub rachunku 

wirtualnego powiązanego z rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, o których mowa w ust. 11  

w wykazie podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub 

jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia 

wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy, w szczególności  

z winy lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia następuje  

do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku  bankowego lub rachunku 

wirtualnego powiązanego z rachunkiem rozliczeniowym ujawnionego w wykazie podatników VAT 

(tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

14. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia 

przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie 

wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się  

na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody. 

 

§ 5 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okresy 

wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 3 do Umowy), nie krótsze jednak niż 

gwarancje producenta. 

2. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru należycie zrealizowanego przedmiotu zamówienia lub 

jego części zgodnie z harmonogramem lub zamówieniem, o których mowa w § 2. 

3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jest przesłanie Wykonawcy przez 

Zamawiającego zgłoszenia ujawnionych wad, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc  

od dnia ich ujawnienia. Zamawiający może dokonać zgłoszenia wad przesyłając je na numer 
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faksu: ………………, bądź na adres e-mail Wykonawcy: ………………... . Datą zgłoszenia wady 

będzie odpowiednio, data wysłania faksu lub wiadomości e-mail. 

4. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji, przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń 

Zamawiającego, dotyczących wad przedmiotu zamówienia w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00. 

5. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę wynosi 24 godziny od zgłoszenia nie 

licząc dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji w terminie  

do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

7. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych liczony jest od momentu zgłoszenia wady 

Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu wymiany reklamowanego przedmiotu zamówienia 

lub jego części na nowy wolny od wad. Termin ten nie ulega przedłużeniu z jakichkolwiek 

przyczyn. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w przypadkach: 

1) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, 

2) zniszczeń spowodowanych wypadkami losowymi. 

9. W przypadku wad fizycznych, Wykonawca w ramach gwarancji obowiązany będzie do wymiany 

reklamowanego przedmiotu zamówienia lub jego części na nowy, wolny od wad. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie 

usunie jej w terminie, o którym mowa w ust. 6, lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła jej usunąć  

w tym terminie, Zamawiający uprawniony będzie zakupić taką samą ilość rzeczy, jak objęte 

reklamacją, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Koszt przewozu, opakowania i ubezpieczenia związany z realizacją zobowiązań gwarancyjnych 

ponosi w całości Wykonawca. 

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W zakresie 

nieuregulowanym w umowie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

13. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się 

możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, w przypadku: 

1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks  

do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia cen producenta; 

4) zmiany w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową 

odpowiednikiem  w przypadku: zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową lub 

wygaśnięcia rejestracji, przy czym  zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem,  

iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym. Zmiana może 

dotyczyć nadto wielkości opakowania, bądź nazwy produktu; 

5) zmiany producenta towaru w sytuacji wycofania z produkcji określonego towaru przez 

dotychczasowego producenta, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, przy czym zmiana jest możliwa tylko przy zachowaniu dotychczasowego 

wynagrodzenia lub jego zmniejszenia; 

6) ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które wyłączone 

zostały z produkcji i nie ma dla nich równoważnika lub cena równoważnika jest wyższa  

od ceny w umowie, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej podwyższenia. 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie  

w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1-2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron 

niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 
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4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron 

niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. 

Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 

a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 

a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy Strona umowy, która 

powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej 

stronie, że: 

a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz 

b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany 

umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych  

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz innych przepisów prawa w tym zakresie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie  

w celu realizacji umowy i przez czas jej obowiązywania. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o 

stwierdzeniu prób lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku 

realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  

mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także nie 

udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności  

w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę standardów jakościowych dostaw 

objętych przedmiotem umowy, bądź ich realizacji z naruszeniem terminów określonych  

w harmonogramie dostaw, o którym mowa w § 2. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 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 mu z tytułu wykonania części umowy.   

W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dołączenia aktualnych - 

certyfikatów, aprobat technicznych, oceny lub deklaracji zgodności oraz dopuszczeń  

do stosowania wyrobów, atestów, licencji i gwarancji udzielonych przez dostawców towarów lub 
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producentów. 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie mógł naliczyć 

kary umowne, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia.  

5. W przypadku opóźnienia lub niewykonania przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków,  

o których mowa w § 2 ust. 5, Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania - zgodnie z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego - zmniejszenia kar umownych należnych 

Zamawiającemu w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, jak również Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (dostaw) w całości lub 

w części nawet w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

spowodowane było okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, lecz zależnymi od osób 

(podmiotów) trzecich.  

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części, 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto asortymentu objętego 

odstąpieniem. 

8. Suma kar umownych za naruszenia postanowień umowy, o których mowa w § 8 ust. 4, 5, 6, 7 

umowy nie może przekroczyć kwoty równej 25% całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

9. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, w pełnej wysokości,  

na zasadach ogólnych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności z tytułu kar umownych z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

11. Strony zgodnie uznają, że wszelkie zamówienia, zawiadomienia lub zgłoszenia mogą być 

dokonywane przez Zamawiającego w dowolnej formie, w tym za pomocą faksu lub poczty 

internetowej, w szczególności dotyczy to zmian terminów, zakresu i ilości towarów, bądź 

zgłoszenia ujawnionych wad, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz w § 5 ust. 3. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z poźn. zm.). 

13. Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

14. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego. 

15. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz cenowy Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 - Harmonogram dostaw; 

3) Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 


