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UMOWA NR ZP.271.30.2020 
NA WYKONANIE DOSTAWY 

zawarta w dniu….......................... w Kartuzach, pomiędzy: 

 
Gminą Kartuzy z siedzibą 83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1,  
NIP: 589-001-05-83, Regon: 191674902, 
reprezentowaną przez:  
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego – Burmistrza Kartuz, 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a 
podmiotem: ….…, z siedzibą: .……,  
posiadającym NIP …………, REGON …………, 
reprezentowanym przez:  
1) ……………………………………,  
2) …………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

Umowa zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

 

§ 1 
[Przedmiot umowy i zasady jego realizacji] 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących koagulantów na potrzeby 
rekultywacji jezior Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach: 

1) chlorek poliglinowy ……… (należy wpisać nazwę produktu) – prognozowana ilość 299 514 
kg, 

2) chlorek żelaza ……… (należy wpisać nazwę produktu) – prognozowana ilość 250 529 kg. 

2. Prognozowane ilości koagulantów danego rodzaju: 
1) Rok 2020: 

a) chlorek poliglinowy ……… – 4 970 kg, 
b) chlorek żelaza ……… – 14 750 kg. 

2) Rok 2021: 
a) chlorek poliglinowy ……… – 147 272 kg, 
b) chlorek żelaza ……… – 132 892 kg. 

3) Rok 2022: 
a) chlorek poliglinowy ……… – 147 272 kg, 
b) chlorek żelaza ……… – 102 892  kg. 

3. Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż, załadunek, ważenie, transport i rozładunek 
przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na ternie miasta Kartuzy. 

4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o pisemne zapotrzebowania 
(maksymalnie 5 zapotrzebowań) Zamawiającego, określające: 
1) rodzaj koagulantów, 
2) ilość koagulantów, 
3) miejsce dostawy i rozładunku koagulantów, 
4) termin dostawy: nie później niż 5 dni roboczych od dostarczenia zapotrzebowania 

chyba, że w zapotrzebowaniu określono dłuższy termin, 
5) osobę upoważnioną do odbioru dostawy koagulantów. 
6) Zamawiający składa zapotrzebowanie pisemnie na adres Wykonawcy, lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. 
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5. Zamawiający składa zapotrzebowanie pisemnie na adres Wykonawcy, lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od 
daty pierwszej dostawy przewidzianej w zapotrzebowaniu. 

6. Dostawy realizowane będą w dni robocze  w godz. 8:00 – 16:00. 

7. Zamawiający zastrzega, że określone w ust. 1 i 2 prognozowane ilości nie są obligatoryjne  
i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

8. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma 
prawo do: 

1) zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości 
zawartej umowy maksymalnie o +/- 10%, 

2) zmiany ilości materiałów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen 
jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie. 

9. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonej w pkt 11, w tym: 

1) zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie cen jednostkowych za 
koagulanty danego rodzaju, 

2) żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. 

10. Zamawiający udostępni, a Wykonawca zabezpieczy teren rozładunku i składowania 
koagulantów przed ingerencją osób trzecich. Wykonawca dostarczy koagulanty w paleto-
pojemnikach lub, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zastosuje rozwiązania równoważne 
zapewniające stały dostęp do koagulantów na okres wykonywania prac rekultywacyjnych na 
poszczególnych jeziorach. 

11. W celu minimalizacji ryzyka dostępu osób niepowołanych do dostarczanych koagulantów, 
Wykonawca powinien uwzględnić rozwiązania logistyczne polegające na sukcesywnym 
dowozie kolejnych porcji koagulantu z zachowaniem ciągłości dostawy. W tym celu Strony 
uzgodnią harmonogram dostaw ilości dostaw koagulantów danego rodzaju na dany dzień. 

12. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zapotrzebowanej przez Zamawiającego partii 
koagulantów danego rodzaju będzie dowód WZ, określający ilość oraz rodzaj dostarczonych 
koagulantów, termin i miejsce dostawy (lokalizację), potwierdzony pisemnie przez osobę 
wskazaną w zapotrzebowaniu do odbioru przedmiotu umowy (jeden egz. WZ /kopia/ pozostaje 
u osoby potwierdzającej realizację zapotrzebowania, drugi egz. WZ /oryginał/ zostaje złożony 
przez Wykonawcę wraz z zewnętrznym dowodem księgowym). 

13. Za dzień roboczy przyjmuje się wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

14. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

15. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: 
Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. 

§ 2 
[Termin obowiązywania umowy] 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30.10.2022 r.  

2. Termin obowiązywania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności 
powodujących konieczność zmiany harmonogramu podawania koagulantów w trakcie 
rekultywacji jezior. 

§ 3 
[Uprawnienia Zamawiającego do badania przedmiotu umowy] 

1. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych koagulantów, Zamawiający ma prawo 
zlecić przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek dostarczonego materiału na ich 
zgodność z parametrami określonymi w złożonej ofercie. 



Załącznik Nr 3 do SIWZ    Wzór Umowy Znak sprawy:ZP.271.30.2020 

 

 

  

 

3/8 

2. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność materiału z warunkami 
określonymi umową Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania badania               
(tj. dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do 
Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wynik badania potwierdzający wady dostarczonej partii przedmiotu umowy jest tożsamy  
z uznaniem reklamacji, o której mowa w § 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
do wymiany materiału na przedmiot umowy spełniający wymagania określone w złożonej 
ofercie, w terminie określonym w § 4 ust. 4. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo 
zlecenia kolejnego badania dostarczonych koagulantów na koszt Wykonawcy, niezależnie od 
wyniku kolejnego badania. 

§ 4 
[Zasady reklamacji towarów wadliwych] 

1. Ujawnione wady dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający może reklamować w terminie 
do 5 dni roboczych od daty jego dostawy. W przypadku reklamacji towar wadliwy zostanie 
postawiony do dyspozycji Wykonawcy z chwilą zgłoszenia reklamacji. 

2. Zamawiający dokonuje zgłoszenia wad drogą elektroniczną na adres e-mail ……………. 
Wykonawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail 
………………….. 

3. Wykonawca każdorazowo ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w terminie do 2 dni 
roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie oznacza uznanie reklamacji 
przez Wykonawcę. 

4. Wymiana towaru wadliwego na towar spełniający wymagania określone w złożonej ofercie 
następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty uznania 
reklamacji lub upływu terminu do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji. 

5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku opóźnienia wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, co najmniej o 2 dni 
robocze w stosunku do terminu określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić dostawę 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę 
karą umowną, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2. 

§ 5 
[Obowiązki Stron umowy] 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień 
niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 
1) wskazanie miejsca rozładunku zamówionego przedmiotu umowy, 
2) odbiór ilościowy i jakościowy zamówionego przedmiotu umowy, 
3) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Dostarczanie zleconej partii przedmiotu umowy zgodnie z otrzymanym 

zapotrzebowaniem, niniejszą umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, zapewniając bezpieczne warunki pracy, przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu. 

2) Przedkładanie z zewnętrznym dokumentem księgowym kopii potwierdzenia odbioru 
(dowody WZ). 

§ 6 
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy] 

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy ze strony Zamawiającego jest ………................ lub zastępująca go osoba. 

2. Osoba wskazana w ust. 1 upoważniona jest do: 
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1) dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
2) kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę partii przedmiotu umowy, 
3) sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji niniejszej umowy, 

3. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym 
realizację umowy jest  ...........................................................  lub zastępująca go osoba. 

§ 7 
[Wynagrodzenie i ceny jednostkowe] 

1. Wartość umowy stanowiąca kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 
określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi łącznie:  

 Wynagrodzenie  netto (bez podatku VAT):  ………………..…. zł  

 Wartość podatku VAT wg stawki 23 %:  ………………..…. zł 

 Wynagrodzenie  brutto (z podatkiem VAT):  ………………..…. zł 

(słownie: ………................................................................................... złotych ….... gr. brutto). 

2. Ryczałtowe ceny jednostkowe koagulantów danego rodzaju wynoszą odpowiednio: 
1) chlorek poliglinowy ……… – …. zł brutto za 1 kilogram, 
2) chlorek żelaza ……… – …. zł brutto za 1 kilogram, 

3. Ceny określone w ust. 1 i 2 zawierają wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, a także wszelkie podatki 
naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

4. Ceny, o których mowa w § 7, są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j.: Dz. U. z  2019 r., poz. 178) 

§ 8 
[Zasady rozliczeń i płatności za dostarczone materiały] 

1. Rozliczenie finansowe zrealizowanych dostaw przeprowadza się po zrealizowaniu w całości 
dostaw z danego zapotrzebowania, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4  
i ust. 12 oraz cen jednostkowych określonych w § 7 ust. 2. 

2. Wykonawca wystawia zewnętrzny dowód księgowy oraz składa go wraz z wymaganymi 
dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 12, w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Zamawiający reguluje przelewem w terminie do …. dni od otrzymania 
prawidłowego zewnętrznego dowodu księgowego wraz z wymaganymi dokumentami, 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
obciążony w terminie określonym w ust. 4. 

5. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Wykonawca na zewnętrznym dokumencie księgowym zobowiązany jest wskazać: 
1) Nabywcę: Gmina Kartuzy 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1; 

NIP: 589-001-05-83 

2) Odbiorcę: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy       
z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych oraz 
do odmowy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy przedmiot umowy był 
realizowany niezgodnie z umową. 

8. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek Wykonawcy 
wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - i tylko taki rachunek do płatności może zostać 
wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca innych numer 
rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową – będzie podlegała 
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korekcie, a Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu otrzymania 
prawidłowo wystawionej korekty faktury. Przy płatnościach stosuje się / nie stosuje się 
mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r.  
o podatku od towarów i usług. (treść tego ustępu dotyczy Wykonawców będących czynnym płatnikiem 

podatku VAT). 

9. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z ust. 2, 6 lub 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

10. Zamawiający dopuszcza realizowania płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
który będzie rachunkiem przyporządkowanym do rachunku rozliczeniowego, który znajduje się 
w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W takiej sytuacji 
Wykonawca wraz z pierwszą fakturą zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego 
dokument wystawiony przez bank prowadzący rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
potwierdzający że wskazany rachunek jest rachunkiem przyporządkowanym do rachunku 
rozliczeniowego (należy wskazać numer tego rachunku), który znajduje się w elektronicznym 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

§ 9 
[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru lub 
ewidencji, 

3) gdy nastąpiło zajęcie wierzytelności z tytułu wykonania całości lub części niniejszej 
umowy, 

4) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania przez  
Zamawiającego do działania zgodnie z umową. 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do dnia 31.12.2022 r. Termin ten oraz termin 
wskazany w ust. 1 uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie  
o odstąpieniu zostanie nadane w placówce pocztowej. 

§ 10 
[Kary umowne] 

1. Na podstawie art. 483 § 1 w związku z art. 473 § 1 Kodeksu Cywilnego, Strony zgodnie 
ustalają, że o ile nie będzie to wynikiem działania siły wyższej, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za nieterminowe dostarczenie zleconej partii koagulantów w wysokości 3,0 % wartości 
brutto zapotrzebowanej partii, za każdy dzień roboczy opóźnienia,  

2) za nieterminową wymianę wadliwego przedmiotu umowy na towar spełniający 
wymagania określone w złożonej ofercie poza termin określony § 4 ust. 4, w wysokości 
2,0 % wartości brutto reklamowanej partii koagulantów, za każdy dzień roboczy 
opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, lecz nie więcej niż 15 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 
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3. Łączna wysokość możliwych kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

§ 11 
[Forma zmian i uzupełnień umowy] 

1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 144 Pzp  ust. 1  
pkt 2) – 6), przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, 
które mogą dotyczyć: 

1) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,  
o których mowa w § 2 ust. 2. 

2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej 
umowy stawki podatku VAT,  

4) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające 
na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa 
korzystne dla Zamawiającego, 

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
a) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy stawki podatku VAT, 
b) zmiany 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 lub, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne lub, 

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. 

6) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej”, za którą Strony 
rozumieją działanie niezależne od Stron, których nie mogły przewidzieć ani im 
zapobiec pomimo zachowanej staranności należytej w obrocie profesjonalnym. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5) lit. a), 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. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotu niniejszej 
umowy 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, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5) lit. c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację przedmiotu niniejszej 
umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b), c) lub d), jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
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będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,  
w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
zaangażowanych w realizację przedmiotu niniejszej umowy, 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. 1 pkt 5) lit. b), lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
zaangażowanych w realizację przedmiotu niniejszej umowy, wraz z kwotami 
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,  
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. 1 pkt 
5) lit. c) i d). 

6. Zmiana postanowień umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 4 możliwe będzie po 
upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 
[Sposób doręczania pism] 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako 
adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej 
zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa 
polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie 
miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie 
podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

§ 13 
[Klauzula Salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony 
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób 
określony w ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy  
w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony  
w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

§ 14 
[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych] 

1. Zamawiający oświadcza, iż Burmistrz Kartuz z siedzibą: Urząd Miejski w Kartuzach,  
ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy jest administratorem danych osobowych  
w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu 
do danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych 
w §6 umowy. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez Zamawiającego: 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie 
będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub czynności 
kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym Instytucje 
dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie 
dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń 
lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, było wymagane do zawarcia niniejszej 
Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować 
rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO. 

11. Wykonawca jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego 
paragrafu. 

§ 15 
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać 
w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 
rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

prawnych wydanych na jej podstawie, 
3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 

§ 16 
[Ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

 


