
Umowa o świadczenie usług cateringowych 

(zwana dalej Umową) 

 

Zawarta w dniu………… roku we Wrześni,  

pomiędzy: 

Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP: 789-172-68-01 

reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą we Wrześni 

(kod pocztowy: 62-300), przy ul. Wojska Polskiego 1, działającym na podstawie Uchwały Nr 

67/IX/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.08 2007 r. w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, a także na podstawie Ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329  z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie, posiadającym NIP 

7891689402 oraz REGON: 300669432, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

Pana Marka Dybę – Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej działającym 

na podstawie Uchwały Nr 715/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.09.2017r. 

a 

…………………………………… zamieszkałą/zamieszkałym w…………………., przy ul. 

………………………., posiadającą/posiadającym PESEL…………………, legitymującym 

się dowodem osobistym serii: …… numer…………, wydanym przez ………………………, 

ważnym do………….., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………………….., w…………………… przy ul. ……………….., 

posiadającą/posiadającym NIP…………….. oraz REGON……...……..., zwaną/zwanym 

dalej „Wykonawcą”.  

 

Istotne postanowienia Umowy 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne określonej w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych, dalej zwaną w skrócie upzp, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

cateringowych na potrzeby Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w 

2020 roku, zwanych dalej „Cateringiem” lub „Usługą Cateringową” lub „Przedmiotem 

Umowy”.  

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, który zostanie wykonany przez Wykonawcę w 

ramach Cateringu oraz szczegółowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy i 

Zamawiającego określa niniejsza Umowa wraz z załącznikami do niej, stanowiącymi jej 

integralną część, w szczególności Załącznikiem nr 1 do Umowy – Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem nr 2 do Umowy – ofertą Wykonawcy. 



§ 2. Czas obowiązywania umowy i termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w okresie od dnia zwarcia 

Umowy do dnia 30.11.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na realizację niniejszej umowy tj. do kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać terminów określonych w ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

§ 3. Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie 

Umowy są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza 

swoją zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, 

materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca skieruje do realizacji Umowy osoby odpowiednio 

przeszkolone.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo, 

mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego, a także do stosowania się do 

ewentualnych uwag Zamawiającego, w zakresie realizacji.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Umowy w sposób 

określony w niniejszej Umowie.  

5. Wykonawca, w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z realizacją niniejszej 

Umowy, ponosi przed nimi odpowiedzialność wyłączną.  

6. W toku realizacji Umowy Wykonawca może skorzystać ze świadczenia osób trzecich jako 

swoich podwykonawców. 

7.  W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za 

własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 

podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia i aktami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po 

stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres usługi. 

Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie 

lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, 



że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia 

obciążają Wykonawcę.  

10. Wykonawca przyjmuje na siebie materialną odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia 

przekazane mu przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy i zobowiązuje się zwrócić 

je po wykonaniu Umowy w stanie niepogorszonym (poza normalnym zużyciem).  

11. W wypadku pogorszenia stanu pomieszczeń lub sprzętu przekraczającego stan zwykłego 

zużycia, Wykonawca będzie zobowiązany w odniesieniu do pomieszczeń – wedle wyboru 

Zamawiającego – do przywrócenia stanu poprzedniego bądź zwrotu kosztów 

przywrócenia do stanu poprzedniego, a w odniesieniu do sprzętu – wedle wybory 

Zamawiającego – do przywrócenia do stanu poprzedniego, bądź dostarczenia sprzętu 

nowego o takich samych lub równoważnych parametrach.  

12. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie 30 dni, Zamawiający ma 

prawo do potrącenia kwoty równoważnej wartości szkody z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.   

 

§ 4. Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niemniejszej Umowy Strony 

ustalają łączne wynagrodzenie maksymalne, nieprzekraczające______________ zł brutto                                                                 

(słownie: _____________________________________________________ zł brutto).  

W tym podatek VAT (_____) tj. ________ zł. (słownie:_______________________ zł).  

2. Ceny za poszczególne elementy Usługi Cateringowej wynikają z formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT każdorazowo 

po zrealizowaniu Usługi Cateringowej w oparciu o faktycznie zrealizowaną usługę oraz 

formularz ofertowy.  

3. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które musi ponieść Wykonawca.  

4. Podstawą płatności będzie potwierdzenie odbioru prawidłowości wykonania Przedmiotu 

Umowy.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na 

podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego (faktury 

VAT) w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia do siedziby Zamawiającego.  

6. Za datę wykonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia Wykonawcy uważany 

będzie każdorazowo dzień udzielenia bankowi dyspozycji przelewu na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.  

8. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego faktury korygującej lub podpisania i dostarczenia do Zamawiającego 

przez Wykonawcę noty korygującej.  



9. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie 

w przypadku zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy może ulec zmianie, w 

przypadku zmiany: 

9.1 stawki podatku od towarów i usług 

9.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

9.3 Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę.  

10. W przypadku zajścia zmian, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-3 Wykonawca może wystąpić 

do zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia określonego w ust. 1 

ww. wniosek powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych 

zmian na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia oraz wyliczenie kwoty wzrostu 

kosztów wykonania zamówienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku oraz 

zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Zamawiającego Strony zawrą 

Aneks do umowy.  

11. Zamawiający zastrzega, że może nie skorzystać z zamówienia w wymiarze nie większym 

niż 20% liczby poszczególnych usług oszacowanych w formularzu cenowym w 

przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy w całości 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznie 

wykonanej części Przedmiotu Umowy.  

 

§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy i rozwiązanie Umowy 

1. Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji 

związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących 

wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz z załącznika nr 1 do 

Umowy w sposób nieodpowiadający warunkom w nich określonym, w szczególności w 

zakresie terminowości, sposobu, jakości i ilości świadczenia oraz zasad współpracy z 

Zamawiającym.  

2. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia kontroli usług świadczonych na jego rzecz 

przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania usługi przedstawiciel Zamawiającego ma prawo powiadomić 

przedstawiciela Wykonawcy o zastrzeżeniach, co do jakości świadczonych usług 

niezwłocznie po ich stwierdzeniu w formie mailowej z równoczesnym powiadomieniem 

telefonicznym. 

3. Przez niewykonanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie po stronie 

Wykonawcy okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie 

zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności polegających na odmowie 



wykonania go bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub nieprzystąpieniu przez 

Wykonawcę do jego realizacji w trybie określonym w Umowie 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

a) Za niewykonane Przedmiotu Umowy tj. nie zrealizowanie poszczególnych Usług 

Cateringowych w całości lub w części – 100% wartości brutto wynagrodzenia za 

niezrealizowaną wartość tej Usługi Cateringowej, której zdarzenie dotyczy. 

b) Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy tj. wykonanie Usługi Cateringowej 

niespełniającej wymogów jakie Zamawiający określił w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia – 30% wartości brutto wynagrodzenia za Usługę 

Cateringową, której zdarzenie dotyczy. 

c) Za zwłokę w dostarczeniu posiłków – 40% wartości brutto wynagrodzenia za Usługę 

Cateringową, której zdarzenie dotyczy, za każde rozpoczęcie pół godziny zwłoki.  

5. Kary  umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w 

przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.  

6. Suma naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 50% maksymalnego 

wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia tej wartości, 

Zamawiający jest uprawniony do dostąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

9. Jeżeli Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za co najmniej trzy nienależycie 

zrealizowane usługi cateringowe, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu powinno 

być złożone na piśmie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zaistnienia 

okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym.  

10. Prawo odstąpienia od Umowy lub jej części przysługuje Zamawiającemu w przypadku, 

gdy: 

10.1 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy 

10.2 Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym sanitarno-epidemiologicznymi lub złożoną ofertą.  

10.3 Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

10.4 Wykonawca nie rozpocznie wykonania Umowy lub będzie zwlekał z dostawami o 

takie terminy, że staną się one nieprzydatne dla Zamawiającego.  

10.5 W innych przypadkach przewidzianych w Umowie.  

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 

30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. 



12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie.  

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zachowa 

prawo do wynagrodzenia tylko za dostawy wykonane i odebrane. 

 

§ 6. Przedstawiciele Stron 

1. W  imieniu Zamawiającego za nadzorowanie realizacji Umowy oraz odbiór Usług 

Cateringowych  

odpowiada……………………………., tel. ……………………………..,  

e-mail: ………………………………… 

2. W  imieniu Wykonawcy za nadzorowanie realizacji Umowy oraz odbiór Usług 

Cateringowych  

odpowiada……………………………., tel. ……………………………..,  

e-mail: ………………………………… 

3. Strony są uprawnione w każdym czasie zmienić osoby lub dane teleadresowe wskazane w 

ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przesyłając drugiej Stronie stosowną informację na 

piśmie, faksem lub mailem.  

4. Strony mogą udzielić upoważnienia do wzajemnych kontaktów w związku z realizacją 

niniejszej Umowy wyznaczonym przez siebie osobom innym niż wskazane w ust. 1 i 2. 

Strony wskażą te osoby na etapie trwania Umowy w formie informacji przekazanej drogą 

elektroniczną.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania wszystkich 

osób realizujących niniejszą Umowę w jego imieniu oraz innych osób, które Wykonawca 

dopuścił do realizacji Przedmiotu Umowy – jak za swoje własne działania lub 

zaniechania.   

§ 7. Klauzula zachowania tajemnicy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w 

związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Za wskazane w zdaniu poprzedzającym 

informacje uznaje się wszelkie informacje, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani 

nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia 

zasad poufności.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane wyłącznie tym z osób 

działających na zlecenie Wykonawcy, dla którego jest to niezbędne i tylko w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne.  

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o 

obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2  



4. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda 

Zamawiającego.  

5.  Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji dostępnych publicznie.  

6. Obowiązek zachowania tajemicy nie dotyczy żądanych przez uprawnione organy, w 

zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

7. Zobowiązania określone powyżej wiążą Strony również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

Umowy.  

§ 8. Zmiany Umowy 

1. Ustala się, iż nie stanowią istotnej zmiany Umowy w szczególności następujące 

przypadki: 

a) Zmiana danych teleadresowych Stron 

b) Zmiana danych rejestrowych Stron 

c) Zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Nie stanowią zmiany Umowy zmiana osób uprawnionych do roboczych kontaktów w toku 

realizacji Umowy. Wymaga się, aby zmiany takie były zgłaszane drugiej Stronie Umowy 

w formie pisemnej.  

4. Dopuszcza się zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot 

Zamówienia na inne osoby pod warunkiem, ze spełniają one wymagania Zamawiającego 

określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zmiana taka jest skuteczna z 

chwilą jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku zmian organizacyjnych 

dotyczących Zamawiającego – w zakresie dostosowującym terminy i sposób oraz zasady 

realizacji poszczególnych świadczeń jak i całej Umowy do zmian organizacyjnych,  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu i Sposobu oraz 

zakresu jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, które 

uniemożliwiają realizację Umowy w pierwotnie przewidzianym terminie, zakresie i w 

pierwotnie przewidziany sposób.  

 

§ 9. Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, 

jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na 



pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron. Przejawami siły wyższej są 

2.1 klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 

2.2 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; 

3. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony 

ze zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie 

niniejszej Umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.  

4. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar 

dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej 

zaistnienie.  

5. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania 

siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.  

 

§ 10. Właściwość prawa i sądu 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

upzp, Kodeks cywilny, RODO . 

2. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony będą się starały 

rozstrzygać polubownie zaś w przypadku nieosiągnięcia porozumienia sprawę poddadzą 

pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby zamawiającego.  

 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 

kwietnia 2016, NCK informuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Edukacji 

Zawodowej, z siedzibą we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1 (kod pocztowy: 62-300) 

b) Kontakt z Dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej możliwy jest pod 

adresem e-mail: marek.dyba@outlook.com 

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia 

Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO 

d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty świadczące usługę 

obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne 

podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym administracji 

publicznej)).  

e) Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w 

przypadkach określonych w przepisach RODO.  



f) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez cały okres realizacji Umowy i jej 

rozliczenia, a po zakończeniu realizacji Umowy przechowywane dane będą w celu 

obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez cały czas 

określony w odrębnych przepisach.  

g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

h) Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest wymogiem umownym, w 

przypadku odmowy podania danych może nie dojść do zawarcia Umowy.  

2. W przypadku konieczności przekazania przez Zamawiającego danych osobowych 

potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z 

Zamawiającym Umowy o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji niniejszej umowy, w treści przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku 

uchylenia się od podpisania Umowy lub odmowy jej podpisania, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie 

danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 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. 

 

§ 12. Zakaz rozporządzania przez Wykonawcę wierzytelnościami wynikającymi z 

Umowy 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego potrącić ani 

przenieść na osobę trzecią żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  

2. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, musi zostać udzielona Wykonawcy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż dane wskazane w dokumentach rejestrowych Wykonawcy są w 

chwili podpisywania Umowy aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. W 

przypadku zmiany danych  rejestrowych, mających znaczenie dla zawartej Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem skutków 

prawnych dla Wykonawcy wynikających z faktu niepowiadomienia.  

3. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią 

załączników do Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  



5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.  

6. Integralną część Umowy stanowią: 

6.1 załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

6.2 załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy 

6.3 załącznik nr 3 do Umowy – Oświadczenie Wykonawcy 

6.4 załącznik nr 4 do Umowy – Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej; 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA   

  

 

 

 


