
Załącznik nr  7 do SWZ  
ZP/01/21/TP 

UMOWA  
na świadczenie usług transportu drogowego osób w pozycji siedzącej lub leżącej 

samochodami, które nie wymagają specjalistycznego wyposażenia typu ambulans 
 

zawarta dnia ……….. r.  w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii 

Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy 

ul. Hallera 21, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS 

nr 0000004788, REGON 190036499, NIP 592-18-66-748,  zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

Patrycję Dziewiątkowską-Dudek - Kierownika  

a 

…………………………………… z  siedzibą w …………………………….……………….. 

 NIP …………………………….... , REGON ………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………… - ………………….,  

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w  drodze postępowania prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, 

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na świadczenie usług transportu 

drogowego osób w pozycji siedzącej lub leżącej samochodami niewymagającymi specjalnego 

wyposażenia typu ambulans dla SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, 

nr  postępowania ZP/01/21/TP. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą na świadczenie usług transportu drogowego osób 

w pozycji siedzącej lub leżącej samochodami, które nie wymagają specjalnego 

wyposażenia typu ambulans dla SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim 

oraz podległych mu filii (SPZOZ Przychodnia Lekarska Filia Starogard Gdański  

Al. Wojska Polskiego 27A; SPZOZ Przychodnia Lekarska Filia Starogard Gdański  

os. 60–lecia ONP 14; SPZOZ Przychodnia Lekarska Filia Starogard Gdański ul. Bpa 

Dominika 8; SPZOZ Przychodnia Lekarska Filia Smętowo Graniczne ul. Kociewska 5). 

Usługi w zakresie transportu obejmują: 

1) przewozy personelu medycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-18.00 

zgodnie z harmonogramem pracy, 

2) przewozy niemedyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 18.00 

w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, 

3) transport pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie 

Gdańskim oraz podległych mu filii od poniedziałku do piątku w godzinach  

07.00 - 18.00, na podstawie zlecenia lekarza SPZOZ Przychodnia Lekarska  

w Starogardzie Gdańskim oraz lekarzy podległych mu filii (bez opieki medycznej lub 

z personelem medycznym (minimum sanitariusz)). Wykonawca zobowiązany jest do 

świadczenia usług w zakresie transportu pojazdem przystosowanym do transportu 

pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej w zależności od wskazań lekarza. 

2. Wykonawca przyjmuje obowiązek dyspozycyjności dla potrzeb Zamawiającego od 

poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 18.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi transportowe osobowe własnymi 



pojazdami. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia zastępczego pojazdu, o takim samym standardzie technicznym 

i  rozliczanego według takich samych stawek zgodnie z umową. Maksymalny czas 

oczekiwania na samochód zastępczy nie powinien przekroczyć 15 min. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania min. 2 środkami transportu będącymi 

w gotowości do udzielania świadczenia na zlecenie Zamawiającego od poniedziałku do 

piątku w godzinach 07.00-18.00. 

5. Przewozy, o których mowa w zamówieniu realizowane będą na każdorazowe zamówienie 

telefoniczne Zamawiającego. 

6. Maksymalny czas oczekiwania na przewóz od momentu zgłoszenia do momentu 

przyjazdu do siedziby Zamawiającego nie powinien przekroczyć 15 min. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kart drogowych dziennych, w których 

rejestrowane będą wszystkie wyjazdy zlecane przez Zamawiającego (zlecenia lekarzy na 

transport pacjentów, zlecenia na transport drogowy z personelem medycznym, pozostałe 

zlecenia na transport drogowy) wraz z ewidencją ilości przejechanych kilometrów oraz 

godzin wyjazdu i przyjazdu. (wzór karty drogowej dziennej stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ). W przypadku realizacji transportu drogowego pacjentów Wykonawca podpina 

zlecenia do karty drogowej dziennej, co stanowi dowód realizacji zlecenia. Karty 

drogowe dzienne prowadzone przez Wykonawcę stanowią podstawę wystawienia faktury 

i są dołączane do faktury za dany miesiąc, celem rozliczenia usług z Zamawiającym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

w zakresie spełniania wymagań dotyczących świadczeń objętych niniejszą umową na 

zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych.  

9. Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i przy wykonywaniu transportu drogowego 

posługiwał się pojazdami ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej  

i nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz sprawnymi technicznie tzn. z aktualnymi 

badaniami technicznymi pojazdu, dopuszczającymi pojazd do ruchu.  

10.  Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania pojazdów w czystości i sprawności oraz 

do przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji.  

11.  Zamawiający wymaga, by przewozy pacjentów, skierowanych przez lekarzy na przewozy 

z miejsca pobytu pacjenta lub siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji świadczenia 

medycznego w godzinach 07.00-18.00 w dni powszednie, realizowane były przez co 

najmniej jedną osobę z uprawnieniami sanitariusza.  

12. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego przewozu pacjenta w pozycji leżącej 

Wykonawca odpowiada za przeniesienie pacjenta we własnym zakresie. 

13. Zamawiający przewiduje łącznie średniomiesięczną liczbę kilometrów w transporcie 

drogowym – ok. 8 000 km.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

podczas świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy 

na okres trwania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego przedłużania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy i przedkładania Zamawiającemu 

uwierzytelnionej kopii polisy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję (zezwolenie) na prowadzenie usług 

transportowych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 

spełniania wymagań dotyczących świadczeń objętych niniejszą umową na zasadach 



określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania w Portalu Świadczeniodawcy Pomorskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ i wprowadzenia danych wynikających z umowy. 

 

§ 5 

 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 6 

 

1. Z tytułu  wykonywania usług, będących przedmiotem niniejszej umowy,  Zamawiający 

wypłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie rzeczywistych ilości 

przejechanych kilometrów i ceny jednostkowej w wysokości ….. zł netto za 1 km, 

VAT (%) ……,  ………. zł brutto za 1 km. 

2. Całkowita wartość brutto umowy przy szacowanej średniomiesięcznej ilości kilometrów 

8 000 wyniesie ………………….. (iloczyn: stawki brutto za 1 km, szacowana 

średniomiesięcznej ilości kilometrów oraz okresu trwania umowy). 

3. Okresem rozliczeniowym dla celów obliczania należności za świadczone usługi jest 

miesiąc. 

4. Zapłata należności określonej w ust. 1 następować będzie na podstawie comiesięcznych, 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 14 dni od daty ich 

wystawienia. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 

6. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez podpisu 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca gwarantuje stałe ceny przez okres trwania umowy, z następującymi 

wyjątkami:  

1) zmiany stawki podatku VAT, wówczas zmianie ulega kwota podatku VAT oraz cena 

brutto, a cena netto pozostaje bez zmian, przy czym zmiany stawki podatku VAT 

wchodzą w życie z mocy prawa, 

2) cena jednostkowa może ulec zmianie o wskaźnik wzrostu cen paliwa lub o wskaźnik 

wzrostu cen usług transportowych publikowany przez GUS. Zmiana ceny może 

nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, nie częściej niż raz na rok, 

3) zmiana ceny w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie właściwych 

przepisów, o ile zmiana ta wpływa na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wykazanie wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia leży po 

stronie Wykonawcy i jest możliwe w ciągu 30 dni od wejścia w życie właściwych 

przepisów, 

4) zmiana ceny w związku ze zmianą wysokości stawek ubezpieczenia społecznego lub 

zdrowotnego albo zasad im podlegania o ile zmiany te wpływają na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wykazanie wpływu tej zmiany na koszt wykonania 

zamówienia leży po stronie Wykonawcy i jest możliwe w ciągu 30 dni od wejścia 

w życie właściwych przepisów. 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnienia niniejszej umowy dozwolone są na 

warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków 

zamówienia. 



2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

wtedy, gdy:  

1) w przypadku obniżki cen Wykonawcy lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu przedmiotu zamówienia objętego umową 

po cenach odpowiednio obniżonych, 

2) termin realizacji ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

3) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 

4) zmiany stawki podatku VAT, wówczas zmianie ulega kwota podatku VAT oraz cena 

brutto, a cena netto pozostaje bez zmian, 

5) jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy (których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie 

mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania 

z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, 

bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie, 

6) nastąpi zmiana środków transportu, których Wykonawca zobowiązał się używać przy 

realizacji zamówienia, 

3. Zmiany te, mogą być wprowadzone po podpisaniu przez strony w ciągu 7 dni stosownego 

aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 2 pkt 1, gdzie wymaga się tylko 

pisemnego powiadomienia. 

4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej oraz wartości 

umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

  

§ 8 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania, w terminie 3 dni, naruszeń realizacji zapisów 

umowy w przypadku, gdy pomimo wysłanego wezwania: 

1) Wykonawca nie wykonuje wszystkich usług zastrzeżonych w niniejszej umowie lub 

nie wykonuje ich z należytą starannością, 

2) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, 

3) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

4) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy 

w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

 

Wykonawca, w celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązuje się 

do:  

1) podstawiania sprawnych technicznie środków transportu zgodnych z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w SWZ, posiadających aktualne badania techniczne 

dopuszczające je do ruchu oraz ubezpieczonych, 

2) zapewnienia w razie konieczności pojazdu przeznaczonego do przewozu pacjentów 

w pozycji leżącej, 



3) zapewnienia stałej łączności telefonicznej kierowcy z Zamawiającym  (tel. kontaktowy ze 

strony Wykonawcy………..……, tel. kontaktowy ze strony Zamawiającego……………), 

4) prowadzenia codziennej ewidencji wykonywanych zleceń przewozu zgodnie z kartą 

drogową dzienną,  

5) karta drogowa dzienna stanowić będzie załącznik do comiesięcznych faktur i będzie 

zawierać następujące dane: dysponenta realizującego przewóz, godzinę wyjazdu, opis 

trasy, godzinę przyjazdu, liczbę kilometrów dla każdej trasy oraz zsumowaną ilość 

kilometrów danego dnia, a także podpis osoby zlecającej przewóz. 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres 

wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, 

pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie 

na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia 

zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez 

zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.  

o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę to wykonywanie czynności polegających świadczeniu usług transportu 

drogowego osób w pozycji siedzącej lub leżącej samochodami, które nie wymagają 

specjalnego wyposażenia typu ambulans. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności  

w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

są:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy;  

2) poświadczona/poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopia/kopie umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,  



nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie składek przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto  

faktury za miesiąc poprzedni za każde 15 minut spóźnienia wykonania każdego zlecenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia 

usługi transportu innemu Wykonawcy, a różnicą kosztów za wykonaną przez ten podmiot 

usługę obciążyć Wykonawcę, niezależnie od naliczenia kar umownych. Wykonawca 

wyraża jednocześnie zgodę na dokonanie potrącenia różnicy kosztów z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 

całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 2. Analogicznie  

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wyłącznych przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% 

całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

4. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia 

wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.  

5. Zamawiający, w razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, będzie mógł 

potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega łączną maksymalną wysokość kary umownej do wartości 30% 

wartości netto umowy.   

7. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za opóźnienie, karę 

w wysokości odsetek ustawowych. 

8. Za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w § 9 umowy 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień braku realizacji 

obowiązku określonego w/w przepisie. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, pozyskanych 

w toku wykonywania usług objętych niniejszą umową. Obowiązek zachowania tajemnicy 

rozciąga się na czas trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1781) oraz 

przepisów 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(dalej: RODO). 

3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4  

pkt 7 RODO. 

4. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich 

obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, na 

zasadach określonych w art. 28 pkt 3a-h RODO. 

5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapoznać osoby, które realizują umowę 

z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązać je w formie pisemnej 

do ich stosowania oraz zachowania w tajemnicy w związku z wykonywaniem umowy, 

także po jej wygaśnięciu. 

 

§ 13 

 

1. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga pod 

rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenia nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

 

§ 14 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 ze zm.), a  w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze ugody, 

a gdyby okazało się to niemożliwe – sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 


