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Załącznik nr 5 do SIWZ 
DO.2800.9.2018 
 

Istotne Postanowienia Umowy  
UMOWA NR ……………….. 

zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy: 
 
Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………….…., Dyrektora/Wicedyrektora  jednostki 
budżetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny Gdynia, z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, al. 
Zwycięstwa 96/98, na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………., z siedzibą ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. przy ul. …………………………………………. wpisaną do 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., pod 
numerem ………………………………………………………………….posiadającą NIP: …………………………………………., REGON: 
……………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na czyszczenie i przegląd separatorów. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa czyszczenia i przeglądu separatorów wraz z wywozem  
i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku wykonania usługi. 

2. Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej  
w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikach oraz zgodnie z treścią 
oferty Wykonawcy. Wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy przez samo ich 
przywołanie. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich zobowiązań wskazanych  
w przedmiotowych dokumentach.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, sprawdził 
dokumentację przetargową, nie wniósł do niej zastrzeżeń i uwag. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż 
upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej w przetargu oferty oraz zgodności wyceny 
ofertowej z ustaleniami SIWZ. 

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie cyklicznie, zgodnie z harmonogramem, uzgodnionym 
ostatecznie z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

5. Szczegółowy wykaz usług oraz szacowane zapotrzebowanie zawarte jest w załączniku nr 4 do SIWZ a także 
w kosztorysie szczegółowym, który stanowi załącznik do umowy (dalej zwany „kosztorys”). Ilości usług 
podane w załączniku nr 4 do SIWZ i kosztorysie, są ilościami szacunkowymi, jakie Zamawiający zamierza 
zrealizować w okresie obowiązywania umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu 
usług w ilościach w nim wskazanych. Usługi wykonane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się 
od ilości szacunkowych podanych w załączniku nr 4 do SIWZ (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie 
wystąpić w ogóle), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu umowy bez prawa do 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna 
kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej  
w ofercie Wykonawcy. 

7. W przypadku zmiany ilości usług w stosunku do wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ oraz kosztorysie, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania po cenach określonych w kosztorysie.  

8. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 
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§ 2 

Termin wykonania 
1. Termin wykonania umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r., przy czym umowa 

wygaśnie przed upływem tego terminu, w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy  
z tytułu realizacji przedmiotu umowy osiągnie kwotę wskazaną w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Usługi będą realizowane zgodnie z ostatecznym harmonogramem sporządzonym przez Zamawiającego 
niezwłocznie po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. 

3. Zmiany harmonogramu będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu  
z Wykonawcą, wskazane w § 5 niniejszej umowy. Powyższa czynność dokonywana będzie za pośrednictwem 
faksu lub poczty elektronicznej na adres osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji o zmianie harmonogramu odbioru 
odpadów najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu przez Zamawiającego. Niepotwierdzenie 
otrzymania wiadomości i nie wykonanie usługi, w przypadku wykazania winy Wykonawcy, będzie skutkować 
sankcją, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi dla separatorów zewnętrznych, zgodnie z treścią oferty  

w godzinach: 

pomiędzy 17:00 a 22:00 / pomiędzy 8:00 a 16:00 (postanowienie ulegnie zmianie zgodnie  

z treścią oferty). 
§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. posiadania sprzętu, narzędzi i pracowników niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy,  

b. zapewnienia niezbędnych do prawidłowego i starannego wykonywania umowy urządzeń, środków 
transportu, odpowiedniej liczby pracowników, itp., 

c. nadzorowania pracy osób wykonujących przedmiot umowy w taki sposób, aby usługa była świadczona  
z należytą starannością. Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu umowy muszą być 
nadzorowane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, odpowiedzialnych za organizację  
i jakość świadczonych usług, 

d. wykonywania usługi zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia  
i ofercie stanowiących załącznik do niniejszej umowy, 

e. przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w czasie świadczenia usługi, 
f. zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz uporządkowanie terenu w obszarze wykonywanej usługi, 
g. podjęcie działań mających na celu prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku 

wykonania usługi, zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, ze szczególnym 
poszanowaniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 21) oraz w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1289 ), 

h. postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 
środowiska, 

i. naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn, które nie leżą po stronie 
Wykonawcy, 

j. dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, kopi 
zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub kopię polisy ubezpieczeniowej  
na kwotę, co najmniej 100.000,00 PLN (dot. każdej z części zamówienia) oraz utrzymywania 
ubezpieczenia na czas realizacji umowy. Nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia lub zmniejszenie 
kwoty na niższą niż wymagane minimum, będzie skutkować prawem do natychmiastowego 
rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1  lit. b umowy. 

2. W przypadku nieterminowego, niestarannego lub wadliwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany 
jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości (w tym samym, bądź 
następnym dniu roboczym licząc od daty zgłoszenia nieprawidłowości). Skutki finansowe wynikłe  
z nieterminowego lub wadliwego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca. 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250&min=1
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3. W przypadku wstrzymania przez właściwy organ działalności Wykonawcy, Wykonawca powiadomi 

niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie umowy 

przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, 
umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w tym wykonujących  
w szczególności: czynności w zakresie czyszczenia i przeglądu separatorów. Przedmiotowe wymaganie 
dotyczy również podwykonawcy. Ustalenie wymiaru zatrudnienia leży po stronie Wykonawcy.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania umowy oświadczenie 
zawierające wykaz pracowników (listę osób), o których mowa w § 3 ust. 5 umowy, wyznaczonych do 
realizacji przedmiotu umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju 
wykonywanych przez nich czynności oraz zobowiązuje się do aktualizowania tego wykazu (listy)  
w przypadku wystąpienia zmian w czasie obowiązywania umowy. Wykonawca równocześnie  oświadcza, że 
jest Administratorem przekazywanych danych osobowych i wykonuje wszystkie ciążące na nim obowiązki 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016, poz. 922)  
w szczególności zapewnia, że poinformował osoby, których dane osobowe udostępnia zgodnie z § 3 ust. 5 
umowy o tym udostępnieniu, że informacja ta odpowiada co do jej zakresu wymogom określonym w art. 24 
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych albo że pozyskał od nich zgodę na udostępnienie 
Zamawiającemu ich danych osobowych. 

7. W okresie trwania umowy Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli wykonawcy  
w zakresie spełniania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 3 dni zobowiązany jest do przekazania Zmawiającemu  
w szczególności: stosowych oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień lub innych dowodów na potwierdzenie 
zatrudnienia osób, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia 
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadkach wystąpienia wątpliwości co do 
przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa w § 3 ust. 5-7 umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu umowy,  
w szczególności zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że zatrudni/nie zatrudni* do realizacji przedmiotu umowy osoby/osób będące/cych 
członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1)-8) uPzp 
(postanowienie ulegnie zmianie zgodnie z treścią oferty, w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że nie 
zatrudni ww. osób § 3 ust. 10 umowy zostanie usunięty). 

11. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na potwierdzenie zatrudnienia osób, o których mowa w § 3 ust. 
10 umowy. Oświadczenie winno zawierać nazwę podmiotu, datę, informację że Wykonawca zatrudnia 
osoby, o których mowa w § 3 ust. 10 umowy, bez wskazywania imion i nazwisk oraz zapis „Oświadczam/y, iż 
przekazane przez Wykonawcę informacje są prawdziwe” (w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że nie 
zatrudni ww. osób § 3 ust. 11 umowy zostanie usunięty). 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1.   Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
a. terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, 
b. udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, występujące w trakcie realizacji umowy, bez zbędnej 

zwłoki, 
c. współpracowania z Wykonawcą celem prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, 
d. zapewnienia  dostępu do miejsca wykonywania usługi. 
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§ 5 

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy 
1. W ramach niniejszej umowy osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się i realizacji 

umowy z Zamawiającym będzie: ………………………………………………email: …………………………………..tel. 
……………………. lub inna upoważniona osoba. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się i realizacji umowy z Wykonawcą 
będzie: ……………………………………………………………….. email: ……………………………………………………………. tel. 
…………... lub inna upoważniona osoba. 

3. Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewać się w języku polskim, bezpośrednio, pisemnie, za pomocą 
faksu,  drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
(w przypadku ujawnionych podwykonawców postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie) 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/ własnymi siłami oraz 
przy pomocy podwykonawców lub innych podmiotów: w sposób następujący: 

a. część zamówienia, którego wykonanie zamierzam 
powierzyć podwykonawcy dotyczy: 

b. Firma/y podwykonawcy/ców  
 

1)  1)  

2)  2)  

..)  ..)  

..)  ..)  

 
2. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do 

sprawowania pełnego nadzoru oraz koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 
siebie, podwykonawców oraz inne podmioty. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub 
zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników z pomocy, których korzysta przy realizacji swych 
obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

§ 7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu 
nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w wysokości: 
……………………………….. zł brutto w tym: ……………………….zł netto i …………………………………………. zł podatek VAT, 
z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, 6 i 7.  

2. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za rzeczywistą ilość wykonanych usług z zachowaniem cen 
określonych w kosztorysie, który stanowi załącznik do umowy. Ceny jednostkowe określone przez 
Wykonawcę w kosztorysie obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów ani opłat związanych z wykonaniem umowy przez 
Wykonawcę, poza tymi, które zostały wyszczególnione w kosztorysie. 

4. Faktury będą wystawiane za zdarzenie. Kwota określona w fakturze będzie przekazana Wykonawcy  
w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, przelewem na 
rachunek wskazany w fakturze. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby upoważnionej ze strony 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest* /nie jest *(*właściwe pozostawić) podatnikiem podatku VAT. 
7. Wykonawca wystawi faktury na następujące dane: 

NABYWCA:  
GMINA MIASTA GDYNI – GDYNIA – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 
81-382 GDYNIA 
NIP 5862312326 
ODBIORCA/ PŁATNIK/ ADRESAT: 
POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA  
81-451 GDYNI  
AL. ZWYCIĘSTWA 96/98 
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§ 8 
Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2 ust. 2,4 i § 3 ust. 2, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za 
każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminów, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.  

4. W przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentu, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. j 
Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

5. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości  przedmiotu 
umowy. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w sposób określony w art. 22  
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) zgodnie z § 3 ust. 5 
umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7. W przypadku niedostarczenia w terminie stosowych oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień lub innych 
dowodów, o których mowa w § 3 ust. 6-7 umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną  
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

8. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1)-8) uPzp zgodnie z § 3 ust. 10 
umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony 
przypadek*.  

9. W przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 11 umowy, 
Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia*, 
(*postanowienia  ulegnie zmianie zgodnie z treścią oferty, w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że nie 
zatrudni ww. osób § 8 ust. 8-9 umowy zostanie usunięty). 

10. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie, innych niż wskazane 
powyżej po jednokrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  500 zł, za każdy dzień od upływu terminu 
wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku. 

11. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 
Dopuszcza się potrącenie kar umownych z faktur.  

12. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w  Kodeksie cywilnym za szkodę 
przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.   

 
§ 9 

Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, żądając zapłaty kar umownych, 

jeżeli: 
a. pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawca nie dochowuje terminów umownych wskazanych w § 2 

ust. 2  oraz  § 3 ust. 2, 
b. pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w  § 3 ust. 

1  lit. j. 
c. zostały potwierdzone protokołem sporządzonym przez Zamawiającego co najmniej trzy przypadki 

nienależytego świadczenia usług będących przedmiotem umowy,  
d. Wykonawca naruszył w sposób istotny inne warunki umowy. 

2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 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, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca 
zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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4. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia,  

w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
5. Rozwiązanie umowy bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia może nastąpić  

w szczególności w następujących przypadkach: 
a. zostanie ogłoszone zakończenie działalności lub likwidacja (rozwiązanie) Wykonawcy; 
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c. ogłoszenie likwidacji Wykonawcy 
d. wstrzymania przez właściwy organ działalności Wykonawcy lub utraty zezwolenia na prowadzenie 

przez Wykonawcę działalności w zakresie usługi wykonywanej na podstawie niniejszej mowy. 
 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów  
o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek  
z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 
a. przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla Zamawiającego albo 

zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo 
zachowania należytej staranności, 

b. odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy i związane z tym 
obniżenie wynagrodzenia za odstąpioną od realizacji cześć umowy, 

c. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
d. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:  

 wystąpienia przyczyn obiektywnych, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia  
w terminie; 

 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

e. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
f. podwykonawców; 
g. zmiana sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do 

umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 
wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2  wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz 
sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej. 

4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uPzp w szczególności: 
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 
b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 
a. zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b. zmianie osób reprezentujących, 
c. ogłoszeniu upadłości, 
d. ogłoszeniu likwidacji, 
e. zawieszeniu działalności, 
f. wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik. 

 
§ 11 

Informacje poufne 
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do 

zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących  
w szczególności: 
a. dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922); 
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b. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz., 1503 z późn. 
zm.); 

c. informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie, wizerunek lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji udostępnionej publicznie, informacji 
ujawnionej na żądanie właściwego i upoważnionego organu lub informacji ujawnionej za uprzednią zgodą 
drugiej strony, wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku uzyskania uzasadnionych wątpliwości, co do należytego wykonywania przez Wykonawcę 
zobowiązania do zachowania informacji w poufności, jak również w przypadku potwierdzonego zagrożenia 
interesu Zamawiającego działaniem Wykonawcy niezgodnym z niniejszym paragrafem lub naruszenia 
przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania informacji w poufności, Zamawiający ma prawo żądać: 
a. zaniechania działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy; 
b. usunięcia skutków działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy; 
c. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 
d. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych. 

§12 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa ochrony danych osobowych oraz z poszanowaniem praw i wolności osób, których te dane dotyczą, 
jak również zobowiązany jest do zachowania w poufności i nie wykorzystywania wszelkich danych 
osobowych przetwarzanych przez PPNT Gdynia, w których posiadaniu znajdzie się w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy i ich pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów danych osobowych drugiej Strony umowy (w tym sposobu 
zabezpieczenia danych osobowych) oraz poszanowania praw i wolności osób, których te dane dotyczą. 

§13 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa  
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego 
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania 
sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy.  

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić/ uzupełnić, zmodyfikować odpowiednio z treścią oferty 


