
 

 

Załącznik nr 6 

Nr ogłoszenia: DTL/APS-172/2022 
 

UMOWA (wzór) 

NA WYKONANIE SYSTEMU STANOWISKOWYCH PĘTLI INDUKCYJNYCH  

 

W dniu …………2022 r. w Opolu pomiędzy: 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej z siedzibą w Opolu przy Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000014443 przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającym 
NIP: 7542563619, REGON: 530512391,  

reprezentowanym przez Dariusza Maderę – Dyrektora Generalnego,   
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 

……………………………………. 

reprezentowanym przez …………………………, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami 
Regulaminu zamówień publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, zawarta została umowa 
następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż i kalibracja systemu pętli indukcyjnych (stanowiskowych), w 
ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi 
potrzebami” ( nr umowy UM.SSP.22.2020-00) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz zakres obowiązków Wykonawcy został określony w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Integralną częścią umowy są: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) oferta Wykonawcy; 

z tym zastrzeżeniem, że jeżeli pomiędzy tymi dokumentami zajdzie jakakolwiek niespójność lub sprzeczność Strony 
ustalają następującą hierarchię: niniejsza umowa, OPZ, oferta Wykonawcy. 

 
§ 2. 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na realizację systemu pętli stanowiskowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie zapytaniem ofertowym oraz zgodnie ze złożoną 
ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje 
się do realizacji przedmiotu umowy przy uwzględnieniu charakteru i zakresu statutowej działalności Zamawiającego, 
z najwyższą starannością i przy zachowaniu zwyczajów powszechnie reprezentowanych w obrocie gospodarczym. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 



1) dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania przedmiotu 
umowy., 

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień,  

3) dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, 

4) nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu należyte wykonanie 
przedmiotu umowy 

 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE – WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na łączną kwotę 
netto …………. zł (słownie: ………………..) brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu tej 
Umowy, w tym wynagrodzenie za usuwania wad i nieprawidłowości. 

3. Wykonawca oceniając zakres i koszt wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest przewidzieć wszelkie 
obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja umowy oraz wszelkie nałożone na niego 
ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT. W przypadku faktury VAT 
wystawionej: 

a) w formie papierowej zostanie ona doręczona na adres siedziby Zamawiającego, 

b) w formie elektronicznej zostanie ona doręczona z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: 
……………………….  na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: faktury@usk.opole.pl. 

5. Zapłaty zostaną dokonane w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
wykazie podatników, a w razie braku takiego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z 
zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie 
VAT. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności Zamawiającego względem Wykonawcy z jego 
wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia, nawet gdyby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne; 

8. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod 
jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania 
umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na 
to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

 

§ 4. 

TERMINY REALIZACJI 

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w wskazanych termie do 6 tygodni od zawarcia umowy. 
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§ 5. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców. 

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie odpowiednio wcześniej Zamawiającego, tj. przed podpisaniem z 
Podwykonawcami umów o zamiarze powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom. Zawiadomienie będzie 
zawierało informację o zakresie powierzanych im prac, terminie realizacji oraz ich wartości.  

3. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy tak, jak za 
własne działania. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego.  

5. Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizacji zadań przewidzianych w niniejszej umowie Podwykonawców bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej 
określonej w § 8. 

6. Wymieniona w ust. 5 kara będzie potrącona z faktury Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 6. 

KONTROLA WYKONAWCY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod kontrolą, nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Zamawiający w każdym czasie obowiązywania umowy może wezwać Wykonawcę do przedstawienia 
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje i 
doświadczenie oraz spełnienie warunków, o których mowa w przedmiotowej umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Zamawiającego lub inny podmiot przez 
niego wskazany. 

4. Zamawiający może przeprowadzić kontrolę realizacji umowy w szczególności w zakresie dostępności  
i jakości usługi, a Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się tej kontroli. 

 

§ 7. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z tygodniowym okresem wypowiedzenia w szczególności w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ustalonych na 
podstawie wyników kontroli, o której mowa w § 6. 

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie wyłącznie za usługi wykonane w okresie obowiązywania umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

4.  W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu częściowego wykonania umowy. 

§ 8. 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminów określonych niniejszą umową w szczególności  wskazanych w 
§ 4 umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 umowy; 



2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych prawa cywilnego odszkodowania ponad 
zastrzeżoną karę umowną, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 
należnej mu kwoty z dowolnej wierzytelności Wykonawcy.  

4. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-3 będą mu przysługiwały pomimo odstąpienia od niniejszej umowy 
przez którąkolwiek ze Stron. 

5. Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego opłat lub kar przez organy lub instytucje uprawnione do 
kontroli w zakresie objętym przedmiotem umowy w tym szczególności w przypadku zakwestionowania usługi przez 
zewnętrzne służby oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązuje się do jej zapłaty. Kara ta może zostać w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia uchybień 
stanowiących podstawę nałożenia kary. 

 

§ 9. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, 
ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018.419 t.j), jak również 
zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2018, poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE. L. nr 119, s. 1 ) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018.412 t.j.) 
oraz w związku z art. 28 RODO, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na 
warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca zapewnia, że posiada wymagane przepisami RODO, Ustawy oraz Rozporządzenia środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zapewni 
zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobą trzecim, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikający z art. 13 i art. 14 RODO. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
oraz nie dopuszczać do przetwarzania danych osobowych przez osoby nie mające stosownego upoważnienia lub 
nie przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącej 
aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz do jej udostępniania 
Zamawiającemu na każde wezwanie oraz w przypadku każdej zmiany tej ewidencji. 

6. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania 
poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 

7. Wykonawca nie jest upoważniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii danych 
osobowych, kopii dokumentów zawierających dane osobowe w tym formularzy zawierających dane osobowe oraz 
baz danych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na 
dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych oraz innych nośnikach informacji, chyba, że obowiązek  
posiadania takich kopii wynika z przepisów prawa. 

8. Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania obowiązków objętych umową zabezpieczy dane osobowe 
zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 



1) zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem czynności objętych umową oraz do zobowiązania swoich pracowników i 
zleceniobiorców do zachowania tych danych w poufności a także po ustaniu okresu obowiązywania umowy; 

2) utrzymywania danych osobowych w tajemnicy i nie ujawniania ich żadnym osobom trzecim, chyba że istnieje 
obowiązek ich ujawnienia wynikający z przepisów prawa polskiego lub decyzji właściwego organu 
państwowego, bądź też gdy zgodę na ujawnienie wyrazi Zamawiający; 

3) zabezpieczenia korespondencji, baz danych i wszelkich otrzymanych od Zamawiającego dokumentów przed 
kradzieżą i zaginięciem; 

4) zapewnienie kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych. 

10. Zamawiający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie” w drodze pisemnej 
umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym („podprzetwarzającym”) pod warunkiem uprzedniej 
akceptacji Podprzetwarzającego przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu umowy, 
udokumentowane zobowiązanie do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają 
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Wykonawca zapewnia ochronę danych i podejmuje środki 
ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w 
zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki"). Wykonawca oświadcza, że 
zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu przez Zamawiającego 
obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona danych, 
zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, 
ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

14. Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest 
potrzebny do realizacji umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym 
rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Wykonawca udostępniania na 
żądanie Zamawiającego prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem 
informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Wykonawcy.  

16. Jeżeli Wykonawca wykorzystuje w celu realizacji umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego w celu i w zakresie 
niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego. 

17. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 
godziny od pierwszego zgłoszenia oraz umożliwia Zamawiającym uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i 
informuje Zamawiającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub 
jego braku. 

18. Wykonawca przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją 
dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru. 

19. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem, związanych 
ściśle z zbiorem danych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności 
przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

20. W czasie trwania umowy Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli sposobu przetwarzania 
danych osobowych przez Wykonawcę. Kontrole przeprowadza Inspektor Ochrony Danych Zamawiającego z 
udziałem przedstawiciela Wykonawcy. W ramach kontroli Zamawiający ma prawo żądać udzielenia informacji lub 
złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, co może 
obejmować przedstawienie sposobu działania systemów komputerowych oraz przekazanie innych danych 
niezbędnych do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony danych osobowych Zamawiającego. 

21. Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej dwa dni 
robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez 



Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli. Inspektor Ochrony Danych lub wyznaczone przez niego osoby są 
uprawnione do: 

1) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane; 

2) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Zamawiający uprawniony jest do żądania od 
Wykonawcy udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów 
przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Wykonawcy). 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

23. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, 
które RODO nakłada bezpośrednio na Wykonawcę w tym w szczególności określonych w pkt 7 umowy lub gdy 
działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom w tym w szczególności w 
przypadku udostępnienia danych osobowych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu niezgodnie z umową lub utraty 
kontroli nad danymi skutkującej uzyskaniem ich przez podmioty nieuprawnione, ponosi odpowiedzialność za każdy 
przypadek naruszenia obowiązków umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

24. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

25. W przypadku przepisów RODO i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie w następstwie czego Zamawiający 
lub osoby działające w imieniu Zamawiającego, zostaną zobowiązane do wypłaty odszkodowania, zapłaty grzywny 
lub w inny sposób poniosą odpowiedzialność Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę do pełnej wysokości. 

26. Za działania lub zaniechania osób lub podmiotów którymi Wykonawca posługuje się w celu wykonania niniejszej 
umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 

 

§ 10. 

GWARANCJA I SERWIS 
 

1. Wykonawca udzieli ……………..  miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia. 

2. W przypadku awarii urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapewnia reakcję 
serwisową, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny liczone od mailowego zgłoszenia 
Wykonawcy awarii. Awaria powinna być usunięta w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie później niż w ciągu 
2 dni roboczych. 

3. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić inny termin 
naprawy, przy czym nie może on być dłuższy niż 5 dni roboczych. Po tym okresie Wykonawca musi 
Zamawiającemu dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż urządzenie będące 
przedmiotem umowy.  

§ 11. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy i bieżące ustalenia są: 

1) ze strony Zamawiającego: Joanna Paterak 

tel.: 77 452 04 07, e-mail: joanna.paterak@usk.opole.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………. 

tel.: ………………, e-mail: ………………….. 

§ 12. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z zachowaniem 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 



2. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od 
kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania: 

1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem; 

2) podpisanie aneksu do umowy. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych. 

§ 13. 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 

1. W przypadku sporu związanego z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony postarają się załatwić go polubownie. 

2. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w drodze polubownej, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądowi 
powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 14. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 
identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 
ustawy. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego - wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności - 
dokonać przeniesienia (cesji) swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwe 
przepisy szczegółowe. 

4. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa w wypadkach, które uniemożliwiają wykonanie umowy w terminie i 
których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

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

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Załączniki: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia 
2. Oferta 

 


