
Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

(zwane dalej „Umową”) 

 

zawarta dnia …....................r. w Warszawie, 

 

pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą  

w Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861886, NIP 525-283-87-45, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. – ……………………………………………………………….., 

a 

…........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 

…....................................... - .........................................................., 

 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 
 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kompleksowa usługa w zakresie przeglądów budowlanych 
budynków należących do Centrum Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie ul. 
Duchnicka 3 oraz wsparcie techniczne w zakresie budowlanym, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 
 

1.  Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 
 a)  zobowiązuje się, że wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, w porozumieniu z 

Zamawiającym, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z Prawem 
budowlanym i przepisami wykonawczymi; 

  b) oświadcza, że dysponuje pracownikami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

do wykonania przedmiotu zamówienia; 

c) oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i jest należycie przygotowany do 
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie; 

d) posiada właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. 
(jeden milion) obejmujące swoim zakresem pokrycie szkód powstałych w związku i przy 

wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia, a także obejmujące swoim zakresem 
pokrycie szkód, jakie mogą wyrządzić podmioty, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do 
niniejszej umowy; 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień Umowy.  
2) przekazania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez niego danych i informacji niezbędnych 

do należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.  
 
 

 

§ 3 
 



1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania 

kwoty wskazanej w § 5 ust.1, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.  
2. W przypadku, gdy po upływie 12 miesięcy Zamawiający dokona płatności na kwotę niższą niż 

wskazana ust. 1, Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia roszczenia o wypłatę 
pozostałych środków. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości przystąpienia do realizacji Umowy w dniu jej 
podpisania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w 

formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy na wezwanie Zamawiającego dokonane w jednej z 
poniższych form: 

a) telefonicznej na numer ….. 

b) poczty elektronicznej na adres e-mail:………….. 
 

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezrealizowania przez Wykonawcę którejkolwiek  
z prac będących przedmiotem umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do jej 
wykonania, wyznaczając jednocześnie termin wykonania tej pracy. 

3.  W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w ust. 1 okaże się bezskuteczne Zamawiający może 

odstąpić od Umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia braków lub wad podczas wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca bezzwłocznie je usunie. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich wykryciu przez Zamawiającego, na własny koszt. 

 
§ 5 

1. Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową kwotę 

całkowitą ………….. zł brutto (zgodnie z ofertą), w skład której będą wchodzić: 
1) stałe wynagrodzenie za wykonanie prac wskazanych w punkcie 1 OPZ (usługi podstawowe); 
2) wynagrodzenie za usługi wskazane w pkt 2 OPZ (usługi opcjonalne, realizowane w razie 

potrzeb Zamawiającego). 
2. Podstawą do wystawienia faktury za prace objęte zakresem § 1, będzie podpisany przez obie 

Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. Datą odbioru przedmiotu zamówienia jest data podpisania 

przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
3.  Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany na dostarczonej Zamawiającemu 

fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT 
bez podpisu odbiorcy oraz przesłania faktury drogą elektroniczną na adres: 
kancelaria@imp.lukasiewicz.gov.pl. 

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi 

prowadzącemu rachunek Zamawiającego. 
5.  Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada NIP: 5250009269. 
6.   Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe, wskazane w ofercie, obejmują wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu umowy i obowiązują przez cały czas jej obowiązywania. Wynagrodzenie 
Wykonawcy nie obejmuje kosztów koniecznych badań laboratoryjnych. Dodatkowe koszty będą 

rozliczane odrębnie na zasadzie refakturowania. 

 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 

0,25% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku, gdy roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez podmiot inny niż 

Wykonawca - w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek, 



6) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

przedłużenie ubezpieczenia, o których mowa w § 10 ust. 4, w wysokości 0,2 % wartości 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

7) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 17 Umowy - w wysokości 1 000 zł 
za każdy stwierdzony przypadek,  

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia bez wyzywania Wykonawcy do zapłaty. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem 
szkody. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 7 mogą podlegać sumowaniu nie mogą 
przekroczyć 20 % kwoty całkowitej wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. 

 
§ 7 

 

1. Odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy a w szczególności do podpisania 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz za bieżące kontakty między Stronami są: 
-  ze strony Zamawiającego: ……………………………………., tel. …………….…………….. e-mail: 

…………………………….…  
-  ze strony Wykonawcy: ………………………………………, tel. ……………….…...………., e-mail: 
……….……….……………… 

2. Zmiana osób wskazanych powyżej wymaga jedynie pisemnej informacji przesłanej drugiej stronie. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
2. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni. 

3. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający będzie uprawniony 
do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zrzeka 
się przy tym prawa kwestionowania kosztów. 

4. Jeżeli z przyczyn dotyczących przedmiotu zamówienia właściwe organy wstrzymają wykonanie 
prowadzonych w jej oparciu robót zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 
zł. za każdy dzień wstrzymania. 

 
§ 9 

 
1. Wobec konieczności ujawniania w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy danych 

stanowiących tajemnice z różnych dziedzin związanych z działalnością prowadzoną przez Strony, 
zobowiązują się one do zachowania tajemnicy handlowej  i dbania o to, aby przedmiotowe 
tajemnice w jakikolwiek sposób nie zostały ujawnione, udostępnione czy w inny sposób dotarły 

do osób trzecich. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy tak przez okres trwania niniejszej 

umowy jak i bezterminowo po jej zakończeniu wszelkich informacji o Zamawiającym lub 
mających związek z działalnością Zamawiającego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy w szczególności zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, medycznym, finansowym i 
organizacyjnym związanych z działalnością Zamawiającego, niezależnie od formy ich utrwalenia, 

również wówczas gdy są one przekazywane jedynie ustnie, a także wszelkich, uzyskanych w 
jakikolwiek sposób i w jakiekolwiek formie, informacji dotyczących klientów i kontrahentów 
Zamawiającego (informacje poufne). 

4. Wykonawca uprawniony jest wykorzystać uzyskane od Zamawiającego informacje poufne 
wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się ich nie utrwalać, nie powielać, 
nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji poufnych z najwyższą możliwą starannością, 
a w szczególności odpowiedzialny jest za wszelkie szkody jakie wynikną dla Zamawiającego z 
nieuprawnionego przekazania przez Wykonawcę informacji poufnych osobie trzeciej lub 
wykorzystania informacji poufnych przez Wykonawcę w innym celu niż wykonanie niniejszej 
umowy. 

6. Wykonawca zobowiąże osoby, którymi będzie się posługiwał przy realizacji niniejszej umowy do 
ochrony informacji poufnych w takim samym zakresie jaki obciąża jego. 

7. Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej 
umowy jak za działania własne, co w szczególności dotyczy obowiązku ochrony informacji 
poufnych. 



 

§ 10 
1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania Umowy będzie ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Kopia dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony  w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy, aż 
do daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego wykonanie robót 

zgodnie z warunkami Umowy. 

4. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wygaśnie w trakcie obowiązywania Umowy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1 w terminie nie później niż na 7 dni przed 
wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

5. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, 
Zamawiający może wstrzymać prowadzenie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu 

przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu 
wykonania prac. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 2 

tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi wyżej lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę właściwego dokumentu ubezpieczenia w terminie co najmniej 

2 tygodni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w imieniu i 
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt 
potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
 

§ 11 
 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla 
swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 
zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 

1) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 
dokonania zmian w umowie, 

2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, 

3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 
obowiązującego prawa w tym zakresie, 

4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 
o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,  

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu 

zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

                   
                         § 12  

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 7 dni 

od dnia jej wydania przez Wykonawcę.   

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 

określonym w § 3 Umowy wraz z pisemnymi oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności 

z Umową, obowiązującymi przepisami i normami. 



3. W terminie oznaczonym w ust. 1 Zamawiający zgłosi gotowość podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego wykonanego przedmiotu zamówienia albo zgłosi na piśmie ewentualne uwagi oraz 

zastrzeżenia.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu 

zamówienia, strony podpiszą protokół uwag, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia 

przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu uwag. Ustęp 3 stosuje się 

odpowiednio. W przypadku gdyby okoliczność  ponownego wykonania przedmiotu zamówienia 

wskutek uwag lub zastrzeżeń powodowała utratę przez Zamawiającego korzyści lub powstanie 

szkody, Wykonawca będzie zobowiązany – na pierwsze wezwanie Zamawiającego - do 

niezwłocznego naprawienia szkody lub zapłaty stosownego zadośćuczynienia, w wysokości 

odpowiadającej utraconym korzyściom. 

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia względem 

terminu o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do żądania kar umownych na 

zasadach opisanych w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.   

6. W przypadku wydania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bez uwzględnienia choćby 

częściowo uwag oraz zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub powierzyć wprowadzenie tych uwag i zastrzeżeń innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca zrzeka się prawa do kwestionowania tego kosztu. 

7. Strony zgodnie uznają, że odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie będzie zwalniał 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia lub jej części, ani nie będzie 

oznaczał potwierdzenia prawidłowości i rzetelności jej wykonania. 

 
 

§ 13 
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 

ustawie o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w przepisach Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO oraz zawartą umową powierza Wykonawcy dane osobowe, 
tj. imiona osób i nazwisk, dane kontaktowe osób reprezentujących Zamawiającego i 
wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonywania jego obowiązków w ramach realizacji 

umowy- do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
3. Wykonawca, w trybie art.28 RODO oraz zawartą umową powierza Zamawiającemu dane osobowe, 

tj. imiona osób i nazwisk, dane kontaktowe osób reprezentujących Wykonawcę i wyznaczonych 
przez Wykonawcę do wykonywania jego obowiązków w ramach realizacji umowy- do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

4. Zamawiający i Wykonawca zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 

wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 
7. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych 

w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, zarówno podczas 
trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

12.Zamawiający i Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią Umowy, ustawy o ochronie danych osobowych, a po 25 maja 2018 r. RODO lub wydanymi 

na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności 
za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  



13.Przetwarzający dane na pisemne żądanie, umożliwią powierzającemu przetwarzanie danych 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. 
Przetwarzający dane zobowiązują się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do 
usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w wskazanym terminie. 

14.Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku 
stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 
 

§ 14 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania  

w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych  
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez 
względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych  

i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie 
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 

Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach 

w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania  
i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 

pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy (przekazując protokół 

z tej czynności), wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne. 
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 
§ 16 

1. Wprowadzanie zmian do treści niniejszej Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i w zakresie zgodnym z ustaleniami art. 455 ust.1 ustawy -Prawo 

zamówień 

publicznych: 

1) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 



oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy; 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy; 

3) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a 

zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4) Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę (udowodnienie wpływu leży po stronie Wykonawcy), w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub chorobowe; 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

 
2.  Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 
3.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4.  Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć 

polubownie w ciągu siedmiu dni od dostarczenia drugiej Stronie zaproszenia do rozmów, 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla 
Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki do Umowy:  
 1) Opis przedmiotu zamówienia, 
 2) Polisa OC, 
 3) Formularz cenowy. 
 
 
 

 
 
Zamawiający            Wykonawca 


