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UMOWA NR ………………..…  

zawarta w dniu …………………2021 r.  w Warszawie pomiędzy:  

 

Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,  

w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (kod: 00-528), 

przy ul. Hożej 13A, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Panią Renatę 

Kuryłowicz - Dyrektora  Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa  

nr GP-OR.0052.5357.2019 z dnia 09.12.2019 r. udzielonego przez Pana Rafała Trzaskowskiego – 

Prezydenta m.st. Warszawy 

a 

……………………………………………………………. z siedzibą przy …..…………………………………………………………..  

NIP: ………………………….., REGON: …………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

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

pod numer KRS ………………………, zwaną dalej „Wykonawcą 

 

reprezentowaną przez: ..……………………………………………………………………………………………………………….   

zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”  

 

Do niniejszej umowy ze względu na jej wartość poniżej 130 000 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1)  

nie stosuje się przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont 

kapitalny 2 szt. pomp Amacan P o mocy 50KW oraz przegląd 3 szt. pomp Amacan P  

o mocy 150KW w Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………………………..., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) przeprowadzenie remontu kapitalnego 2 szt. pomp typu Amacan PA 4 600-350/604 UAG1,  

2) przeprowadzenie przeglądu 3 szt. pomp typu Amacan PA 4 1000-700/1508 UAG 1. 

Szczegółowy zakres rzeczowy remontu kapitalnego i przeglądu pomp oraz wytyczne realizacji 

przedmiotu umowy określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 

[Obowiązki Wykonawcy]  

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt niezbędny sprzęt, narzędzia, 

części zamienne i eksploatacyjne, elementy i akcesoria do wykonania kompletnego remontu 

kapitalnego oraz przeglądu agregatów pompowych. 

2. Prace będące przedmiotem umowy, należy wykonywać zgodnie z  Dokumentacją Techniczno 

- Ruchową (DTR) producenta dla agregatów pompowych typu Amacan P, obowiązującymi 

normami, a także z innymi przepisami szczególnymi dotyczącymi zakresu przedmiotu umowy 

oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności  

w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, 

bezpieczeństwo obsługi i otoczenia. 
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3. Wykonawca do wykonania remontu i przeglądu pomp, użyje najlepszej jakości, wyłącznie 

oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów oraz części zamiennych. 

4. Po zakończonym remoncie i przeglądzie pomp, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

zużyte części zamienne zdemontowane z przedmiotowych agregatów pompowych, które 

podlegały wymianie, co stanowiło będzie podstawę do dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

okolicznościach mających wpływ na prawidłowy przebieg prac, a w szczególności  

o okolicznościach mogących spowodować powstanie szkody w mieniu i osobach. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 

z warunkami umowy oraz nienaruszającymi umowy poleceniami osoby wyznaczonej  

do koordynowania prac ze strony Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu 

i zakończeniu prac objętych niniejszą umową.  

8. Odbiór pomp do remontu/przeglądu, następuje ze Stacji Pomp Gocław Bluszcze 

Przepompownia przy ul. Wał Miedzeszyński 724, w Warszawie na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

9. Zdanie pompy po wykonanym remoncie/przeglądzie, następuje na Stacji Pomp Gocław 

Bluszcze Przepompownia przy ul. Wał Miedzeszyński 724, w Warszawie na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

10. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi wykaz pracowników, 

którzy będą w okresie realizacji Umowy przebywali na terenie Stacji Pomp Gocław Bluszcze 

Przepompownia przy ul. Wał Miedzeszyński 724 w Warszawie.  

§ 3 

[Obowiązki Zamawiającego] 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, na terenie którego realizowany będzie 

przedmiot umowy, 

2) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy na czas trwania remontu i przeglądu pomp, 

suwnic znajdujących się na obiektach pompowni „małej” i „głównej” w Stacji Pomp Gocław 

Bluszcze Przepompownia, niezbędnych do wykonania umowy. Suwnice są sprawne 

techniczne i dopuszczone do pracy przez UDT oraz objęte są stałym nadzorem 

konserwatorskim. Zamawiający nie zapewnia pracowników do obsługi tych urządzeń.  

3) wyznaczania terminów odbiorów przedmiotu umowy nie przekraczających 5 dni roboczych 

(przez dzień roboczy strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy)  od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbiorów, terminowego przystępowania do odbiorów 

przedmiotu umowy, 

4) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania 

umowy. 

§ 4 

[Terminy realizacji] 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.06.2021 r. 



Strona 3 z 8 

 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, który nie może być podpisany 

później niż określono to w ust. 2 powyżej. 

§ 5 

[Odbiór robót] 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia osoby koordynującej 

przedmiot umowy ze strony Wykonawcy i potwierdzenia tego faktu przez osobę wyznaczoną 

do koordynacji przedmiot umowy ze strony Zamawiającego oraz po pisemnym zgłoszeniu 

gotowości do odbioru robót. 

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe nie później niż w terminie  

5 dni po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu odbioru, jeżeli czynniki natury 

obiektywnej spowodowałyby utrudnienie odbioru przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy albo po ich zakończeniu 

odmówić przyjęcia fragmentu lub całości usługi wykonanych niezgodnie z umową lub ofertą 

Wykonawcy. Powstałe z tytułu usunięcia stwierdzonych wad koszty ponosi Wykonawca 

niezależnie od naliczonych kar umownych.  

4. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia 

swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

5. Wykonawca wystawia fakturę po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole 

odbioru. Zamawiający w protokole odbioru wyznacza termin usunięcia usterek. 

Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej. 

§ 6 

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty] 

1. Za prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy wskazanych w § 1, w okresie 

obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające  

łącznej kwoty brutto w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………………………),  

w tym podatek VAT w wysokości …………………..zł (słownie: …………………………………………), 

zgodnie z Formularzem Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie złożonej faktury. 

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony 

lub ich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust. 3 umowy, protokołu 

odbioru końcowego. 

 

3. Na fakturze należy wskazać: 

1) Nabywca:  

 Miasto Stołeczne Warszawa 

 plac Bankowy 3/5 

 00-950 Warszawa 

 NIP: 525-22-48-481 

2) Odbiorca/Płatnik faktury:  
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 Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

 ul. Hoża 13a 

 00-528 Warszawa 

 oraz numer i data zawarcia umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność. 

4. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego 

w terminie 21 dni od daty wpływu lub złożenia w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

przy ul. Hożej 13a w Warszawie (00-528) prawidłowo wystawionej faktury VAT albo przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie 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 r. poz. 2191 j.t., z późn. zm.) albo przesłania 

faktury elektronicznej w formacie PDF podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

na adres e-mail Zamawiającego: kontakt@zzw.waw.pl. 

5. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, 

wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu e-

mail: ……………………………. 

7. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność 

faktury elektronicznej. 

8. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu 

faktury elektronicznej w formacie PDF podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w ust. 4 powyżej. 

9. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy 

faktura będzie wystawiona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 

dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

12. Zamawiający oświadcza, że: 

1) płatność za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, dokonana będzie  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

2) posiada  status  dużego  przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z poźn. zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w fakturze rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej1.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie 

wykonane przez Wykonawcę, określone w sporządzonym protokole odbioru. Za prace 

niewykonane, choć ustalone zakresem prac, wynagrodzenie nie przysługuje. 

§ 7 

[Kary umowne. Rozwiązanie umowy] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przerwę w realizacji jednego z zakresów przedmiotu umowy określonych w § 1 ust. 2 pkt 

1) i pkt 2) umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % łącznego 

 
1 Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

mailto:kontakt@zzw.waw.pl
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wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień przerwy do dnia podjęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub 

wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od umowy, 

2) za wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, 

3) za zwłokę w wykonaniu czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) w stosunku  

do terminu ustalonego w § 4 ust. 2 - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% 

Wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda 

przekroczy wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych lub powstanie z innych 

przyczyn. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez 

Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający 

nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. 

5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie przysługują niezależnie od siebie. 

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca: 

1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni od daty 

wyznaczonej na ich rozpoczęcie, 

2) przerwał wykonanie prac z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za 

wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

3) realizuje roboty niezgodnie z umową, 

4) pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 2 o dłuższej niż 14 dni. 

7. W przypadkach wymienionych w ust. 6 powyżej Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 

od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy 

terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 powyżej może być złożone przez Zamawiającego 

w terminie 30 dni licząc od daty upływu powyższego terminu. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy  oraz zwrotu kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do wykonania 

zakresu umowy. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Zamawiający może odstąpić od umowy w 

ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia. 

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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§ 8 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy, gwarancja jakości i rękojmia za wady] 

1. Wykonawca odpowiada za każdą szkodę wynikłą z nieinformowania na bieżąco 

Zamawiającego o zauważonych okolicznościach mogących mieć wpływ na powstanie szkody. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

w wyniku realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich, dotyczące 

mienia lub zdrowia i życia ludzkiego, powstałe w trakcie i w związku przyczynowym  

z realizacją przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca nieodwołalnie zobowiązuje się 

zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, zarówno o charakterze 

majątkowym, jak i niemajątkowym, wyrządzone osobom trzecim. Zwolnienie to, w prawnie 

dopuszczalnych granicach może przybrać formę wstąpienia przez Wykonawcę, w miejsce lub 

obok Zamawiającego, do postępowań sądowych dotyczących takich szkód, bądź naprawienia 

takich szkód (w szczególności poprzez wypłatę odszkodowań) bezpośrednio przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień dotyczących zgłoszonych szkód 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną na dzień podpisania niniejszej umowy  

umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł   

(słownie: sto tysięcy złotych) w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.  

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca 

dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej 

polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 

5. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia umowy ubezpieczenia 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

6. Na wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), Wykonawca udziela 

gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, natomiast na przedmiot umowy, o którym mowa w § 

1 ust. 2 pkt 2) na okres 6 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego  

bez zastrzeżeń. 

7. W razie wątpliwości poczytuje się, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.  

8. W ramach odbiorów z okresu  gwarancji, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan 

techniczny przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej przy udziale Wykonawcy, 

przy czym Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o dokładnym terminie przeglądu  

co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Przed końcem upływu okresu gwarancji  

i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w powyższym okresie, 

Zamawiający dokona odbioru z okresu gwarancji  w celu potwierdzenia stanu technicznego 

przedmiotu umowy, o  którym mowa w ust. 6 powyżej.  

9. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może zażądać od Wykonawcy 

bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym, technicznie możliwym terminie, nie dłuższym 

jednak niż 14 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu 

Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do 

usunięcia wad.  

10. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub 

usunięcia wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 

mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 
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na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy  

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni. 

11. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych 

kosztów usunięcia wad przez podmiot trzeci, Zamawiający będzie dochodził ich zapłaty 

od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 

Kodeksu cywilnego. 

12. Okres gwarancji na zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, który 

podlegał naprawie, ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego reklamacji do dnia jej wykonania. 

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy 

uprawnienia z tytułu rękojmi.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające  

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające 

wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

§ 9 

[Ochrona danych osobowych] 

1. W związku z realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane osobowe 

pracowników Zamawiającego w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, 

wskazanych w § 10 ust. 3 pkt 1). 

2. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia danych,  

o których mowa w ust. 1, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowiązki 

administratora określone 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 przepisach krajowych z zakresu ochrony danych 

osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  

w ust. 2. 

4. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone  

w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych  Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on 

osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych 

osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy. 

§ 10 

[Postanowienia końcowe] 

1. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego, 

2) zmiana osób lub danych określonych w ust. 3, 
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3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie 

aktów prawa. 

2. Zmiany wskazane w ust. 1  pkt 1) i pkt 2) dokonywane są w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej 

Stronie. 

3. Do bieżących kontaktów oraz koordynacji prac będących przedmiotem umowy strony 

upoważniają: 

1) ze strony Zamawiającego: 

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

2) ze strony Wykonawcy: 

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

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej 

zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 

powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 

uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym 

awizowaniu. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. 

6. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

8. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,  

3) Załącznik nr 3 – Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy OC. 
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