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WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE
ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa

UMOWA
Zawarta w Warszawie
w dniu .............................
(zwana w dalszej części również „Umową”)

pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22, wpisaną do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291,
zwaną w dalszej części Umowy również „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
a
.............................................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................. (Kod: ……………….) , ul. .............................................................
NIP: ……………….…., REGON: ………………..…., indywidualny numer rejestrowy BDO: …………………..…
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................
wspólnie dalej zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania (sygn. sprawy: 60/ZP/2021) w trybie podstawowym z
zastosowaniem art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ogłoszonego w BZP dnia 30.12.2021 r., Wykonawca zobowiązuje
się do:………………………………………………………………………………………, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy rodzaj oraz ilości i cena brutto dla Części nr … określone zostały w ofercie Wykonawcy
(formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną jej cześć.
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§2
OŚWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
oraz techniczny, jak również dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do należytego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające
lub utrudniające realizację niniejszej Umowy.
2. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec
osoby trzeciej.
3. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z wykonaniem ciążących na nim zobowiązań umownych lub innych
zobowiązań, których niewykonanie mogłoby zagrozić jego zdolności do wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe lub
administracyjne oraz jakiekolwiek inne postępowanie mające na celu wstrzymanie wykonania zobowiązań, w
szczególności nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne lub egzekucyjne
oraz według najlepszej wiedzy Strony nie ma podstaw do wszczęcia takich postępowań, które mogłyby w
sposób niekorzystny wpłynąć na ważność, skuteczność lub wejście w życie Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji finansowej
pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że po każdej prawidłowo wykonanej usłudze z niniejszej Umowy uiści cenę za
wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej.
7. Strony zgodnie oświadczają, że realizacja niniejszej Umowy będzie przebiegać w sposób zgodny z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani
są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
§3
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony uzgadniają całkowitą wartość przedmiotu umowy:
…………..……………… PLN z VAT
(słownie zł; ……………………………………………………………….……………………………………... złotych)
………………………….. PLN bez VAT
(słownie zł; ……………………………………………………………………………………………………… złotych)
2. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i poszczególne ceny jednostkowe,
obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (w szczególności: wynagrodzenie za
przedmiot umowy, wynagrodzenie czynnościami dotyczącymi przygotowania: załadunek, koszty transportu i
ubezpieczenia, dojazdu, podatek VAT, koszty związane z wszelkimi należnościami publiczno-prawnymi tj.
opłatami celnymi, skarbowymi lub innymi opłatami pośrednimi, itp.).
3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może
stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym
prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie
zrealizowanych usług.
6. Zamawiający zapłaci cenę za zrealizowaną usługę (w odpowiedniej części) przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, po prawidłowym zrealizowaniu usługi, w terminie 30 dni od
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daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z zestawieniem obejmującym rozliczenie usługi tj.:
wskazaniem ilości odebranych odpadów.
7. Brak dołączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 6 powoduje wstrzymanie biegu terminu,
o którym mowa w ust. 6 do czasu ich uzupełnienia. W takiej sytuacji termin zapłaty będzie liczony od dnia
dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.
8. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres
Zamawiającego) o fakcie złożenia przez niego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawionej w
związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod
adresem: www.efaktura.gov.pl), z której zgodnie z art. 2 pkt 4) i art. 4 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 2018 poz. 2191) może wysyłać ustrukturyzowane faktury
elektroniczne w przypadku posiadania stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiający
zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury tj. zawierającej dane wymagane przepisami o
podatku od towarów i usług oraz dane zawierające informacje dotyczące odbiorcy płatności oraz
wskazującej niniejszą umowę na koncie Zamawiającego, przy pomocy skrzynki o następujących danych
identyfikacyjnych: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; typ nr PEPPOL, adres PEF: NIP 5261736429.
9. Zamawiający zaleca, aby faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wskazywała numer umowy, z której
wynika płatność.
10. Za termin dokonania płatności uważa się datę wystawienia dyspozycji zapłaty faktury tj. dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
11. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§4
WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ORAZ CZAS TRWANIA UMOWY
1. Odbieranie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z poszczególnych oddziałów z częstotliwością
określoną w Zał. nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) i zgodnie z
zaakceptowanym przez strony harmonogramem w dni ustalone z Zamawiającym, w godzinach 8:00-15:00.
2. W zależności od potrzeb Zamawiającego organizowany będzie dodatkowy odbiór po uprzedniej
informacji od Zamawiającego. W przypadku konieczności dodatkowego odbioru odpadów nastąpi on w
terminie uzgodnionym przez obie Strony.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania limitu ilościowego zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami. Ilości podane w specyfikacji (załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy) to
ilości szacunkowe.
4. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości
brutto umowy. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania
ilościowego Umowy oraz niewykorzystania całej wartości Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego
Umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje po stronie Wykonawcy zobowiązań
odszkodowawczych z tego tytułu.
5. Transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów oraz obsługiwany przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
6. Cały sprzęt stanowiący własność Wykonawcy jest objęty jego ubezpieczeniem.
7. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest
Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami, natomiast pracownikami odpowiedzialnymi za monitoring
umowy i ewentualne składanie dodatkowych zleceń są: p. Magdalena Majewska (nr tel. 605-490-163) i p.
Jakub Olszewski (nr tel. 519-197-693), zwani również ”Przedstawicielami Zamawiającego”).
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8. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p………………...………
…….…………………...… (nr tel. …….……………...………., nr fax: ……………….…… adres e-mail:
……..……………………………………………………………..).
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze przedmiotu zamówienia w którymkolwiek z terminów
określonych w części dotyczącej czasu realizacji usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zlecenia usługi odbioru interwencyjnego u innego Wykonawcy świadczącego przedmiotowe usługi, w ilości
odpowiadającej niezrealizowanej części usługi i oprócz naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §
5 ust. 6 pkt a), obciąży Wykonawcę kosztami, o których mowa w ust. 11.
10. Usługa odbioru interwencyjnego skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego
odbioru. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną odbioru
interwencyjnego i ceną niewykonanej części usługi (w wysokości udokumentowanej fakturami). Zwrot może
nastąpić poprzez potrącenie przez Zamawiającego różnicy z bieżących należności Wykonawcy.
11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów ochrony środowiska,
w szczególności za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu oraz postępowanie z odpadami w związku z
realizacją przedmiotu Umowy.
13. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………….. r. do ……………. r. lub do
momentu wyczerpania wartości Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
§5
REKLAMACJE I KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w wykonanych pracach spowodowane przez
niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań z Umowy.
2. Ewentualne reklamacje wykonanych usług zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od
daty wykonania usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i przesłać odpowiedź Zamawiającemu w terminie 7
dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
4. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza uwzględnienie reklamacji.
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem ww. czynności poniesie Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne:
a) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w nieodebraniu odpadów przygotowanych przez
Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty
200 zł oraz liczby dni zwłoki, w których nie odebrano odpadów,
b) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
7. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z
odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczanych kar umownych z przysługującemu
Wykonawcy wynagrodzenia.
9. Strony ustalają, że jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do
wysokości poniesionej szkody.
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % ceny brutto określonej w § 3
ust. 1 Umowy.
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11. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
12. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna mająca
na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).
13. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z
niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści XXI Księgi III Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 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;
b) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp;
c) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą
na niej na mocy Traktatów, Dyrektywy 2014/24/UE, Dyrektywy 2014/25/UE i Dyrektywy 2019/81/WE, z
uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
e) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
f) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,
Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie.
4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy (lub jej części) ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności polegających na:
a) 3-krotnej zwłoce w realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
b) podwyższeniu cen jednostkowych przez Wykonawcę z naruszeniem trybu określonego w § 7 ust. 2
niniejszej umowy;
c) nierozpoczęciu przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu Umowy przez okres
7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy lub jej niekontynuowania pomimo wezwania skierowanego
przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
d) stwierdzeniu powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia innym podmiotom (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej;
e) stwierdzeniu przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Umowy i bezskutecznym upływie
terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie występujących nieprawidłowości;
f) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
umowne.
§7
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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2. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania
niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z
tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 2, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów
i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarów i usług.
4. W celu zawarcia aneksu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 –
postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następującym zakresie:
a) obniżenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
e) obniżenia ceny jednostkowej usługi;
f) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, fuzji,
zmiany formy prawnej);
g) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt b) lub
c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt b) lub pkt c), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca,
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te
mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
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1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 5 pkt b), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę
osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt c).
10. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy, pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany umowy,
które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
12. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; do
skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o
zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za
doręczoną;
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
pozyskanych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca nie może w żaden inny sposób wykorzystywać
pozyskanych danych, jak tylko dla należytego wykonania umowy, w szczególności nie może ich używać w
celach reklamowych i marketingowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 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, str. 1 (zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane
w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania
sporu, zważając na cel niniejszej Umowy i przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie
interesów Stron. W przypadku, gdy ww. procedura okaże się nieskuteczna, spory rozstrzygane będą przez
Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za niezgodne z
prawem, pozostałe postanowienia Umowy, na tyle na ile będzie to możliwe, pozostaną wiążące dla Stron i
powinny być przez nie realizowane, o ile Strony nie dokonają odmiennych ustaleń w tym zakresie.
5. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za niezgodne z
prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić
nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji
Stron.
6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków
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prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na
ostatni adres podany przez Wykonawcę.
7. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami
wynikających, zastosowanie będzie miało prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
9. Nagłówki i punkty w niniejszej Umowie zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i nie powinny być
brane pod uwagę przy interpretacji niniejszej Umowy.
10. Każda osoba podpisująca niniejszą Umowę gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia (podpisania)
niniejszej Umowy w imieniu Strony, którą reprezentuje.
11. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz jest dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:
Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy

Zamawiający:

Wykonawca:

