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Załącznik nr 2  do Ogłoszenia 
UMOWA nr _______________ (wzór) 

 
zawarta w Bytomiu w dniu  ..................... 2022 r. pomiędzy: 
 
Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy Plac 
Akademicki 17,  wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000236838, o  kapitale zakładowym 2 956 000,00 złotych, NIP 6341006053, Regon 
272215818,  
 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  
reprezentowaną przez: 
 
Prezesa Zarządu – mgr Agnieszkę Kozak 
 
 
a  
...................................................................................................................................... 
 
NIP: ..................... REGON: ....................,  
 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
i reprezentowanym przez:  
 
............................................................................................. 
 
łącznie zwani dalej Stronami, 
 

 

Strony w wyniku konkursu ofert, gdyż do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy, zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
kompleksowych usług związanych z zagospodarowaniem odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 
01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*,  18 01 09 (dalej odpadów medycznych), polegających m. in. na 
odbiorze, transporcie, unieszkodliwianiu, utylizacji przez Wykonawcę  odpadów medycznych, 
wytworzonych u Zamawiającego oraz na dzierżawie pojemników na odpady medyczne. 

2. Odbiór i załadunek odpadów medycznych będzie odbywał się z następujących lokalizacji: 

a) Bytom, Pl. Akademicki 17, 

b) Zabrze, Pl. Traugutta  2, 

3. Załadunek odpadów medycznych na środek transportu odbywał się będzie po uprzednim ich zważeniu 
przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał przyjęcie odpadów przy użyciu elektronicznego systemu 
BDO (Baza Danych Odpadowych). Dla każdego rodzaju odpadów Zamawiający będzie wystawiał w 
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systemie BDO osobną kartę. 

5. Od chwili odbioru odpadów od Zamawiającego Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za 
odebrane odpady oraz zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1973 z późn. 
zm.), 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 596 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107), 

 rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 
2020 r. poz. 10), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów 
z dnia 7 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742). 

 

§ 2 Termin realizacji umowy 

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia.  

 

§ 3  Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Kwota maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie czynności objętych niniejszą Strony 
ustalają  na kwotę netto: …………. zł plus należny podatek VAT ……. w kwocie ……………. zł, co daje 
kwotę brutto: ……………….. zł (słownie: ………………………………….), zwaną dalej kwotą maksymalną. 

2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. kwoty 
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Określone ilości w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od 
liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych 
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w 
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać 
zredukowane do faktycznych potrzeb. Są one wartościami maksymalnymi zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia 
i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 o 
60 %. Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego wynosi 40% wartości 
maksymalnej Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych 
skutków finansowych spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą 
wobec Zamawiającego żadne roszczenia. 

5. Cena za wykonanie usług zawiera wszystkie koszty związane z ich wykonaniem, w tym m. in. wszelkie 
koszty odbioru, załadunku, transportu i dalszego zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania 
z odpadami, wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT oraz koszty ubezpieczenia. 
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6. Wykonawca gwarantuje, że wskazana w ofercie cena netto nie ulegnie zmianie przez okres 
obowiązywania Umowy.  

7. Faktury wystawiane będą za okres jednego miesiąca. Kwota należności objętej miesięczną fakturą 
stanowić będzie iloczyn odebranych kilogramów odpadów medycznych oraz ceny zawartej w 
Załączniku nr 1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc Wykonawca będzie brał pod 
uwagę wyłącznie kilogramy, które zostały odebrane. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury w terminie 
30 dni po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonane usługi. 

10. Na podstawie art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: DZ.U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.): 

a) Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z 
rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

b) W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku 
bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać 
nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane 
płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w 
pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty 
elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. 
Informacja, o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego 
aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania 
Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez 
Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, 
płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, 
który znajduje się w wykazie, o którym mowa w pkt a.  

c) W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony zgodnie 
z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, 
kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury.     

d) W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w 
pkt a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec 
Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób 
prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z 
powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu. Kara umowna będzie 
płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia. 

 

§ 4 Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać od Zamawiającego transportem własnym i na własny koszt 
odpady z częstotliwością: 

a) Bytom, Pl. Akademicki 17 - 2 razy w tygodniu /wtorki, piątki/, 

b) Zabrze, Pl. Traugutta  2 - 2 razy w tygodniu /wtorki, czwartki/, 
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2. W przypadku świąt lub dni ustawowo wolnych wypadających w dni odbioru odpadów, Wykonawca na 
zlecenie Zamawiającego odbierze odpady w innym terminie – uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia odbioru odpadów w trybie pilnym, maksymalnie w 
ciągu 24 godzin po telefonicznym zgłoszeniu potwierdzonym wiadomością e-mail  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany wskazanych w ust. 1 terminów odbioru 
odpadów przez Wykonawcę, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zapewni organizacyjnie zachowanie stałości i ciągłości usług. Wykonawca oświadcza, że 
dysponuje pracownikami i środkami do transportu odpadów, pozwalającymi na zachowanie ciągłości i 
prawidłowości wykonywania usług objętych Umową. 

6. W przypadku braku odbioru odpadów w terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie do zlecenia wykonania usług objętych Umową innemu wybranemu przez siebie 
podmiotowi. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty różnicy w wynagrodzeniu 
uiszczonym przez Zamawiającego i ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług przez podmiot 
wybrany przez Zamawiającego, co nie wyłącza roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu 
nienależytego wykonania Umowy. 

 

§5 Obowiązki stron 

1. Zgodnie z regulacjami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do prowadzenia 
rejestru odpadów oraz prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z odpadami 
medycznymi wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zastosowaniem rejestru 
BDO (w szczególności kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania od Zamawiającego odpadów, własnym transportem na 
własny koszt i ryzyko.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia oraz spełnia wszelkie 
przewidziane prawem wymogi dla transportu odpadów medycznych. Wykonawca zobowiązuje się do 
wywozu odpadów medycznych wyspecjalizowanymi pojazdami. Wykonawca oświadcza, że środki 
transportu, z jakich będzie korzystał dla realizacji Umowy odpowiadają i będą odpowiadać 
obowiązującym przepisom prawa, przy uwzględnieniu charakteru działalności Zamawiającego i 
związanych z nią wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów 
związanych z transportem odpadów medycznych, wymogów sanitarno- epidemiologicznych i 
związanych z ochroną środowiska, jak również wymogów wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia 
żądania wszelkich informacji i dokumentów, dotyczących realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu oraz organom i uprawnionym 
instytucjom nadzoru nieograniczonej kontroli prawidłowości realizacji Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo przy wykonywaniu lub 
w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do ich naprawienia. 

7. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania zatrudnionych przez siebie osób lub osób którymi 
posługuje się przy wykonywaniu Umowy jak za własne działania lub zaniechania.  

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot. 

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania całości lub części Umowy innemu podmiotowi. 
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10. Wykonawca posiada numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami nr ...................................................  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję wymienioną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o odpadach 
lub właściwy wpis do rejestru,  o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, ustawy o odpadach. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odpadów medycznych podmiotowi prowadzącemu 
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych, który podejmie się dalszego 
postępowania z odpadami, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wybór właściwego i uprawnionego podmiotu, któremu przekaże odebrane od 
Zamawiającego odpady.  

13. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z przekazania przez Wykonawcę 
odpadów medycznych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie ich unieszkodliwienia.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych pozwoleń, 
zezwoleń i decyzji związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

15. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze techniczne 
i socjalne niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany przez okres wykonywania Umowy do zapewnienia odpowiedniej ilości 
sprzętu oraz personelu w celu terminowego i jakościowego wykonywania przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności przeładunku, transportu, wyposażenia 
pojazdów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania 
przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje również zaniechanie czynności 
stanowiących przedmiot Umowy, do których Wykonawca był zobowiązany, jeżeli wskutek tego osoba 
trzecia poniosła szkodę. 

19. Z chwilą przejęcia odpadów medycznych na środek transportu Wykonawca przejmuje wszelkie ryzyko, 
odpowiedzialność i koszty za przekazane odpady medyczne, w tym w szczególności powstałe w trakcie 
transportu, związane z niewłaściwym rozmieszczeniem ładunku, przypadkową utratą lub uszkodzeniem 
opakowań lub z dalszym postępowaniem z odpadami medycznymi, w tym z ich unieszkodliwieniem i 
utylizacją.  

20. Od chwili odbioru odpadów od Zamawiającego Wykonawca zobowiązując się do postępowania z 
odpadami medycznymi zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

21. Zamawiający zapewni własne kontenery – zamykane pojemniki - do gromadzenia odpadów,  w 
następujących ilościach: 

a) Bytom, pl. Akademicki 17 – w ilości 7 szt. (180l.), 

b) Zabrze, pl. Traugutta 2  – w ilości  9 szt. (120l), 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ilości pojemników w trakcie trwania 
umowy, w zależności od realnych potrzeb, o czym zawiadomi wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

23. Zamawiający zapewni odpowiednie oznakowanie oraz opakowanie przekazanych odpadów w zależności 
od ich rodzaju: nieprzezroczyste worki, opakowania twardo ścienne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

§ 6 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy oraz jej realizacji są: 
 ze strony Zamawiającego jest Pan/i…………………….…tel…………e-mail……..………… 

 ze strony Wykonawcy jest Pan/i………………………….…tel…………e-mail……..………… 
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2. Osobami do kontaktu w sprawie zamówień są: 

 Ze Strony Zamawiającego jest ………………………….. 

 Ze strony Wykonawcy jest…………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 - 2 następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. 
Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek 
akceptacji drugiej strony. 

 

§ 7 Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona samodzielnie. 
(jeżeli dotyczy) za wyjątkiem niżej wymienionych podwykonawców, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego – o ile dane są już znane:  

1)  …………………………………………….  w zakresie  ………………………………………,  

     2)  ………………………………………..…… w zakresie ………………………………………. 

(należy podać  nazwę albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji przedmiotu umowy) 

2. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (jeśli dotyczy) poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia. 

§ 8 Oświadczenie podwykonawcy 

1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego odpowiednio 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 
oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania wykonania 
części przedmiotu umowy podwykonawcy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w ust. 1-3 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.  

5. Powierzenie podwykonawcom prac objętych przedmiotem umowy nie zmienia treści zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, 
jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

 

§ 9 Odpowiedzialność za podwykonawców 

Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 10  Kary umowne 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 
kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) w przypadku nienależytego wykonania umowy lub niedotrzymania warunków wykonania niniejszej 
umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego  w § 3 ust. 1 
umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

b) w przypadku zwłoki w stosunku do terminu odbioru odpadów o którym mowa w § 4 ust. 1, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku zwłoki w stosunku do terminu odbioru odpadów o którym mowa w § 4 ust. 3, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego 
netto określonego  w § 3 ust. 1. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych jakimi może zostać obciążony Wykonawca przez Zamawiającego 
wynosi 30% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1. 

3. Płatność kar umownych nastąpi na podstawie noty księgowej na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany w nocie księgowej. Kary umowne mogą też być potracone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz do jednoczesnego nakładania  kar 
z różnych tytułów. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania czynności niewykonanych lub 
usunięcia wad zaistniałych w wyniku nie należytego wykonania. 

 

§ 11 Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania Umowy do posiadania aktualnej i 
opłaconej polisy, potwierdzającej zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym w zakresie usług objętych 
przedmiotem Umowy, spełniającej wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również 
wymogi wskazane w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy wskazanej w ust. 1 w dniu zawarcia Umowy oraz 
do przedstawiania aneksów lub nowych umów, które muszą odpowiadać wymogom wskazanym w ust. 
1, na każde żądanie Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia jego zgłoszenia. 
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§ 12 Tajemnica handlowa i ochrona danych osobowych 

1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują 
się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych na temat drugiej Strony, 
które Strony pozyskały w trakcie wykonywania niniejszej Umowy („Informacje poufne”), chyba że były 
one wcześniej podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której te informacje lub dane dotyczą. 
W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do ujawniania w jakiejkolwiek formie i 
zakresie „Informacji poufnych” osobom trzecim, chyba że na takie ujawnienie druga Strona, której 
informacje dotyczą, udzieli uprzedniej zgody na piśmie. Powyższe nie dotyczy ujawnienia „Informacji 
poufnych” na żądanie sądów, prokuratury, Policji lub innych urzędów administracji publicznej, pod 
warunkiem, że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

2. „Informacje poufne” nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w innym celu, niż prawidłowe 
wykonanie niniejszej Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie obowiązywania 
Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani 
rozwiązaniu. 

4. W przypadku stwierdzenia nieuzgodnionego ujawnienia „Informacji poufnych” przez Wykonawcę 
Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

5. W związku z faktem, iż Wykonawca będzie dysponował danymi osobowymi, o których mowa 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca zobowiązuje 
się do przetwarzania ich zgodnie   z obowiązującymi przepisami oraz porozumieniem o powierzeniu 
danych osobowych, stanowiącym zał. nr 3 do umowy. 

6. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 13 Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 
pożary, powodzie, epidemie, itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
wystąpienia Siły Wyższej powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas 
Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona 
zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w 
takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla 
realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań 
oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 
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§ 14 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia 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 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiającemu w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w przypadku 
istotnego naruszenia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia do Umowy. 

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku 
niedopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod ostatni wskazany adres uważa się za 
skutecznie doręczoną. 

4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.         

 
          ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
 
 
     ……………………........       …………………………….. 
 
 
Załącznik: 
1. Formularz ofertowo - cenowy. 

 


