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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 ………………………….., KRS ………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych na potrzeby Inspekcji 

Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w systemie 

bezgotówkowym za pomocą kart paliwowych oraz świadczenie usług dodatkowych, 

prowadzonego w trybie podstawowym o sygn. WIWgsp.272.09.2022, na podstawie art. 275 pkt 1) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. 

zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w systemie bezgotówkowym za pomocą 

kart paliwowych oraz świadczenie usług dodatkowych, ujętych w formularzu cenowym (załącznik 

nr 1 do umowy) stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (tankowanie) paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej 

95 oktanowej oraz oleju napędowego na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy. 

Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego oraz do kanistrów. 

Świadczenie usług dodatkowych przez Wykonawcę obejmuje świadczenie usług w zakresie mycia 

pojazdów samochodowych Zamawiającego w myjniach automatycznych zlokalizowanych na 

stacjach paliw Wykonawcy lub jego partnerów w systemie bezgotówkowym za pomocą kart 

paliwowych. 

3. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw należące do sieci stacji Wykonawcy                    

na terenie Polski. 

4. Zamawiający obecnie posiada 11 pojazdów samochodowych oraz urządzenia spalinowe 

przeznaczone do prac porządkowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości                   

i rodzajów pojazdów zależnie od aktualnego stanu.  

5. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa w okresie 36 miesięcy wynosi 42 240 

litrów, w tym: 

a) olej napędowy – 29 400 litrów, 

b) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa – 12 840 litrów. 

6. Zakup paliwa dokonywany będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych: 
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a) karty paliwowe przypisane do poszczególnych pojazdów samochodowych (zgodnie                    

ze wskazanymi przez Zamawiającego numerami rejestracyjnymi) będą służyły                          

do tankowania paliwa do zbiorników tych pojazdów, 

b) karta paliwowa na okaziciela (na potrzeby urządzeń do prac porządkowych) będzie służyła 

do tankowania paliwa do kanistrów. 

7. Zakup usługi dodatkowej w zakresie mycia pojazdów samochodowych Zamawiającego odbywać 
się będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych, z wyłączeniem karty paliwowej 
na okaziciela. 

8. Karty paliwowe muszą być zabezpieczone kodem PIN. 
9. Karty paliwowe przypisane do poszczególnych pojazdów będą służyły do zakupu paliwa oraz 

zakupu usługi, o której mowa w ust. 7. Karta paliwowa na okaziciela będzie służyła wyłącznie                

do zakupu paliwa. 

10. Pracownik Zamawiającego po każdorazowym zatankowaniu pojazdu lub po każdorazowym 

zatankowaniu paliwa do kanistra otrzyma od Wykonawcy dokument potwierdzający ilość 

wydanego paliwa, datę wydania, nr rejestracyjny i stan licznika zatankowanego pojazdu                        

(w przypadku tankowania pojazdu samochodowego) oraz kwotę do zapłaty. 

11. Pracownik Zamawiającego po każdorazowym zakupie usługi dodatkowej w zakresie mycia 
pojazdu samochodowego otrzyma od Wykonawcy dokument potwierdzający ilość zakupionej 
usługi, datę zakupu, nr rejestracyjny i stan licznika pojazdu oraz kwotę do zapłaty. 

12. Wykonawca zapewni świadczenie usług bezgotówkowego rozliczania opłat za przejazdy 
autostradami oraz innymi płatnymi odcinkami dróg na terenie Polski przez pojazdy samochodowe 
Zamawiającego za pomocą kart paliwowych, z wyłączeniem karty paliwowej na okaziciela. Opłaty 
za ww. przejazdy będą naliczane do zbiorczych faktur, o których mowa w § 3 ust. 9. 

13. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w oparciu o dokumentację 

przetargową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju, 

pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. Wykonawcy 

nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.  

15. Wykonawca bez pobierania opłaty wyda i dostarczy do siedziby Zamawiającego elektroniczne 

karty paliwowe umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa u operatorów stacji paliw, którymi 

dysponuje Wykonawca w łącznej ilości 12 sztuk, w tym: 

a) 11 sztuk kart przypisanych do poszczególnych pojazdów samochodowych, 

b) 1 sztukę karty paliwowej na okaziciela. 

16. Wykonawca bez pobierania opłaty zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego i 

aktywować elektroniczne karty paliwowe w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

Dostarczone karty nie będą objęte programami lojalnościowymi. Wraz z kartami Zamawiający 

otrzyma od Wykonawcy – w oddzielnej zamkniętej kopercie – numery PIN przyporządkowane do 

każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 

17. Wykonawca przekaże pisemną instrukcję z zakresu posługiwania się kartami paliwowymi dla 

pracowników Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego przeprowadzi bezpłatne szkolenie 

pracowników w tym zakresie.  

18. W przypadku zmiany samochodów służbowych, zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości, 

Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje 

zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować dodatkowe karty w terminie 10 

dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zaistnienia takiego faktu.  

19. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania i dostarczenia nowej karty oraz jej 

aktywowania w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Koszt wydania karty zamiennej 

wynosił będzie 10,00 zł netto i obciążał będzie Zamawiającego, którego powyższa sytuacja 

dotyczy.  

20. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej 

utraty, kradzieży lub zniszczenia. Blokad karty odbywać się może poprzez telefoniczne zgłoszenie 

(potwierdzone faksem lub e-mailem) na całodobowej infolinii lub poprzez stronę internetową – 

portal dedykowany do konkretnego klienta.  
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21. Zamawiający z chwilą utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby 

nieuprawnione na podstawie tej karty.  

22. Osoba uprawniona dokonująca zakupu na stacji paliw otrzyma każdorazowo pisemne 

potwierdzenie warunków zakupu w formie paragonu lub innego dokumentu. 

23. Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu, określonego w § 3 ust. 2 na zakupy dla 

oferowanych przez stacje benzynową wszystkich paliw w ramach posiadanej karty. 

24. Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu każdorazową próbę tankowania paliwa                     

do samochodu innego niż ten, do którego przypisana jest karta lub w sposób nieodpowiedni                 

do zakresu danej karty.  

 

§ 2 

Termin i sposób realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. 

lub do wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 ust. 1. 

 

§ 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) oraz z uwzględnieniem oferowanego rabatu wymienionego w ust. 2, nie przekroczy 

kwoty: 

 

…………………………………… zł 

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

z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 oraz § 7. 

 

2. Wykonawca udziela stałego rabatu na zakup paliw w okresie obowiązywania umowy w wysokości 

…….. %.  

3. Wartość przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty (w tym również 

wydanie dodatkowych kart w przypadku określonym w § 1 ust. 18), które ponosi Wykonawca                  

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Cena jednego litra danego rodzaju paliwa na podstawie której Zamawiający zapłaci za pobrane 

paliwo jest ceną (wartość brutto) obowiązującą na stacji paliw w danym dniu, na której dokonano 

tankowania pomniejszoną o udzielony rabat, o którym mowa w ust. 2. Rabat ten będzie rozliczany 

na fakturach zbiorczych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 8. 

5. 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 40% ilości danego asortymentu.  

6. 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 roszczeń związanych ze 

zmniejszeniem wielkości i wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.  

7. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.    

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury w miesięcznym okresie rozliczeniowym: od 1-go                           

do ostatniego dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu 

rozliczeniowego.  

9. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa powyżej, zawierać będzie co najmniej 

następujące informacje w stosunku do każdej transakcji: 

a) datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji, 
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b) nr rejestracyjny pojazdu, 

c) nr elektronicznej karty paliwowej, na którą dokonano zakupu paliwa, dodatkowych usług 

lub opłat, 

d) ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową brutto i wartość brutto zakupu przed rabatem, 

e) ilość i rodzaj dodatkowo zakupionych usług lub opłat oraz cenę jednostkową brutto                       

i wartość brutto, 

f) wartość brutto zakupionego paliwa po rabacie, 

g) nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji, 

 

§ 4 

Zasady rozliczania 

1. Należności z tytułu sprzedaży paliw, zakupu usług oraz opłat, o których mowa w § 1, płatne 

będą przelewem w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, 

według zbiorczych zestawień transakcji za dany okres rozliczeniowy, załączony do ww. faktury, 

przy czym Wykonawca będzie dostarczał faktury Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed 

upływem terminu płatności. W przypadku nie dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  

w wymaganym terminie, termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Terminem dokonania zapłaty jest moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej 

wysokości.  

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

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

5. 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 . 

6. W przypadku niefigurowania, na moment realizacji płatności, rachunku bankowego Wykonawcy,    

o którym mowa w ust. 5 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 Zamawiającego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia następuje                

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

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

Krajowej Administracji Skarbowej. 

8. 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 

Nadzór nad umową 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………….……….., 

tel. ……………………………, e-mail: …………………………………………..…………………. 

2) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………, 

tel. ……………………………, e-mail: ………………………………………..……………………. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać 

się poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

 



Nr sprawy: WIWgsp.272.09.2022  Załącznik nr 7 do SWZ 

 5 

§ 6 

Gwarancja i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że oferowana benzyna bezołowiowa 95 oktanowa oraz olej napędowy 

spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680, ze zm.) oraz 

aktualnie obowiązujących norm PN-EN 228 oraz PN-EN 590 lub równoważnych. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów                

i świadectw jakościowych paliw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami 

fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca,                        

po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, 

przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. Wykonawca ma obowiązek przyjąć pisemną 

reklamację od Zamawiającego i zająć stanowisko w ciągu 14 dni. Zamawiający ma możliwość 

pobrania próbek (w obecności pracownika Wykonawcy) i przekazania ich do wybranego przez 

siebie akredytowanego laboratorium. Natomiast, jeżeli Wykonawca nie dysponuje świadectwami 

jakości danej dostawy paliwa, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji Wykonawca przeprowadzi badania próbek paliwa w laboratorium posiadającym 

certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji – 

nadzorowane rzez Ministerstwo Gospodarki. W razie stwierdzenia złej jakości paliwa, koszty 

przeprowadzonego badania pokrywa Wykonawca. W przypadku, gdy przeprowadzone badania 

nie potwierdzają złej jakości paliwa koszty badania ponosi Zamawiający.  

 

§ 7 

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 

lub podatku akcyzowego; 

3) zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wymagań jakościowych paliw ciekłych; 

4) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób 

lub zakres realizacji przedmiotu umowy. 

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

w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 i 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. 

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. Dodatkowo, w przypadku zmiany: 
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1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2022 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

- wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

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

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Za każdorazowe stwierdzenie i zgłoszenie na piśmie przez Zamawiającego niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym uzasadnionego zastrzeżenia, co do jakości 

paliw potwierdzonego przez akredytowane laboratorium badawcze, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowna w wysokości 1.000,00 zł. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy 

zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu: 

a) siły wyższej, 

b) awarii systemu obsługi, 

c) przyjęcia paliwa na stację paliw, 

d) modernizacji stacji paliw Wykonawcy. 

2. W przypadku 3 krotnego zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć 

umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zastosowaniem 

sankcji przewidzianej w ust. 4.  

3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminów określonych w § 1 ust. 16, 18 i 19 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień roboczy opóźnienia, w wysokośc i 

100,00 zł.  

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, wskazanych w ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

§ 9 

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. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

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 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 mu z tytułu wykonania części umowy.   

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

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

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

wystawionych przez Wykonawcę. 

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

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, z poźn. zm.). 

5. Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego. 

7. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz cenowy Wykonawcy; 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 


