
Umowa nr OR.272…..2021  

 

zawarta w dniu …………………………….. w Prudniku pomiędzy:  

Powiatem Prudnickim, z siedzibą w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76, NIP 755-19-17-146, 

REGON 531412600 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Prudniku, w imieniu którego działają: 

Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki  

Janusz Siano - Wicestarosta  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną” 

 

na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.)  oraz art. 6a Ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania  

pn. Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej realizowanego w ramach środków  

z Funduszu Inwestycji Lokalnych w części dotyczącej dostawy Systemu Holteroweskiego/ 

w części dotyczącej dostawy Głowicy matrycowej przezklatowej 3D/4D do 

echokardiografu.  
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2. Szczegółowe parametry techniczne oraz opis przedmiotu umowy określone  

są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na własność Zamawiającego 

przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z: 

1) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 

2) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie 

nowy z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 2 do Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do 8 

tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.  

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie 

dostawy przedmiotu umowy na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w godzinach pracy 

Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wraz z kompletnym przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

dokumenty niezbędne do eksploatacji, obsługi i gwarancji, a w szczególności: 

1) karty gwarancyjne sprzętu medycznego; 

2) instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim; 

3) wymagane deklaracje CE przedmiotu umowy.  

5. Wykaz przekazanych dokumentów znajdzie odzwierciedlenie w protokole odbioru  

końcowego podpisanym przez strony. 

6. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty 

gwarancyjne, paszporty techniczne etc. oraz faktury). W przypadku dostarczenia 

dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski. 

7. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane 

Wykonawcy, a odbiór całości Przedmiotu Zamówienia nie będzie możliwy. Niedostarczenie 

dokumentów wymienionych w ust. 4 wraz z przedmiotem umowy, skutkować może 
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zwrotem go na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji uważa się, że dostawa nie 

została zrealizowana w terminie, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego 

podpisanego przez Strony umowy, po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

2.  Przy odbiorze kompletnego przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

przedstawicieli Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub w razie ujawnienia wad 

nieistotnych przedmiotu zamówienia podczas odbioru, Wykonawca na swój koszt uzupełni 

braki ilościowe lub dokona usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych. Strony w protokole odbioru umieszczą wykaz wszystkich braków ilościowych 

lub ujawnionych wad nieistotnych z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. 

4. Gdy ujawniona przy odbiorze wada przedmiotu zamówienia jest tego rodzaju,                               

że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z dostarczonego przedmiotu umowy, wyłącza 

normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera mu cechy właściwe lub 

wyraźnie zastrzeżone w umowie (wady istotne), Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu 

umowy. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru poprawionego przedmiotu umowy 

uzgodnioną przez Strony. Zamawiający wówczas jest uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną za zwłokę  dostawie przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 

1 umowy za okres od następnego dnia od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Koszty usunięcia wad w całości obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem wad powstałych                     

z winy Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, iż dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń będą traktować jako dzień odebrania przedmiotu umowy w całości przez 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie całości zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                

w łącznej kwocie …………… brutto (słownie: ………………………………………….). 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, tj. podatki i cła według obowiązujących przepisów, koszty 

dostarczenia przedmiotu umowy, koszty ubezpieczenia na czas transportu,  koszty 

dopuszczeń, gwarancji, przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, a także wszelkie 

inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszt niezbędnych 

przeglądów gwarancyjnych w okresie, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.  

3. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszystkich kosztów i wydatków 

związanych z realizacją Umowy objętych powyższym wynagrodzeniem ryczałtowym,  

jak również oddziaływanie innych czynników mogących mieć wpływ na koszty i wydatki 

ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

§ 6 

1. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę po dokonanym odbiorze przez Zamawiającego całości 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę,  

w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca może przesłać za pośrednictwem platformy ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Wynagrodzenie będzie zapłacone z wykonaniem mechanizmu podzielnej płatności 

zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania 

faktury VAT.  

7. Płatnikiem jest Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik.  

 

§ 7 



5 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z wymogami Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, posiada wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu  

oraz spełnia wymagania techniczne i użytkowe określone w załączniku nr 2 do Umowy,  

wolny jest od wad fizycznych i prawnych, a także nie jest obciążony prawami osób trzecich 

i nie był używany jako sprzęt demonstracyjny. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca udziela ………. gwarancji na dostarczony przedmiot umowy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń: 

4. Wykonawca w momencie przekazania przedmiotu umowy dołączy do niego kartę 

gwarancyjną/karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki udzielenia gwarancji. 

Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne  z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. Dokumenty gwarancyjne nie obowiązują w zakresie, w którym są 

niezgodne z niniejszą umową. 

5. Wykonawca obejmuje przedmiot umowy pełnym serwisem gwarancyjnym oraz 

zobowiązuje się do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnie                         

z instrukcją obsługi producenta przedmiotu umowy. Ponadto gwarancja obejmuje także 

wszelkie zrealizowane prace oraz dostarczone wyposażenie i sprzęt. 

6. Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, zawierają dokumenty 

gwarancji wydane Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie do 5 

dni roboczych od daty jej otrzymania. 

8. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest, w zakresie gwarancji i na swój koszt, do usunięcia wszelkich wad, 

rozumianych, w szczególności, jako: niezgodność z Umową, usterki, braki, a także 

zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych napraw lub wymiany uszkodzonych 

elementów, z uwzględnieniem zapisów ust. 12 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj. koszty napraw lub 

wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad – w tym koszty 

robocizny i części zamiennych). Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z tego 

tytułu żadnymi kosztami. Wykonawca nie będzie obciążany kosztami usunięcia wad oraz 

napraw nie objętych gwarancją, powstałych z winy Zamawiającego. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań gwarancyjnych 

(zmierzających do skutecznej naprawy elementu wyposażenia medycznego) niezwłocznie 
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po zgłoszeniu awarii, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Wszelkie naprawy powinny 

się odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa jest na tyle skomplikowana, 

że musi odbyć się serwisie wskazanym przez Wykonawcę. W takim przypadku 

Wykonawca odbierze element wyposażenia medycznego przeznaczonego do naprawy do 

serwisu na swój koszt i ryzyko, a następnie dostarczy je z powrotem do siedziby 

Zamawiającego i ponownie go zamontuje.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych wyposażenia 

medycznego, opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak 

nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas, w jakim 

Zamawiającym ze względu na stan techniczny elementu wyposażenia medycznego, nie 

może z niego korzystać. W przypadku wymiany danej części lub sprzętu na nowy bieg 

gwarancji rozpoczyna się od nowa dla danego elementu. 

12. Jeśli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu umowy 

będzie on nadal wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element na nowy wolny 

od wad. 

13. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 

wymiany elementu przedmiotu umowy lub usunięcia wad, nie dopełni tych obowiązków 

w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad,  

bez uprzedniej zgody sądu, w drodze naprawy lub wymiany na nowy na ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 

umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zapłata należności 

z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

14. W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust. 8 z przyczyn obiektywnych trwał 

będzie dłużej niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy 

przekazać Zamawiającemu inny sprzęt o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach                      

i wyposażeniu. 

15. W przypadku, gdyby Wykonawca nie pozostawił do dyspozycji Zamawiającego sprzętu 

zastępczego w przypadku, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wynajmie przedmiot umowy o cechach i parametrach nie gorszych niż 

przedmiot umowy. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury. 

16. Przesłanie zgłoszenia o awarii lub usterce faksem lub e-mailem będzie równoznaczne                       

ze złożeniem zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki. W przypadku wysłania 
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zgłoszenia między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznane jest za doręczone 

w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16 lub w dniu 

wolnym od pracy, uznane jest za doręczone w następnym dniu roboczym. 

17. Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o zmianie adresu, numeru telefonu, faksu lub e-maila. Jeżeli Wykonawca 

zmieni numer telefonu, faksu, e-maila lub adresu i nie powiadomi o tym zdarzeniu 

Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest skutecznie złożone pod ostatnim znanym 

Zamawiającemu numer faksu/telefonu/e-maila. 

18. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze 

przy użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy. 

19. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu 

rękojmi za wady. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 

dłuższego niż 24 miesiące, okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

20. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji                                     

a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają 

zapisy zawarte w niniejszej umowie.  

21. Uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 

w KC. 

 

§ 8 

1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy w całości lub części, składając Wykonawcy pisemne oświadczenie 

o odstąpieniu: 

1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z umową i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) w przypadku, gdy zwłoka w terminie realizacji zamówienia będzie dłuższa niż 14 dni, 

3) gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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3. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów niniejszego paragrafu Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

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

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od umowy formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w stosunku do 

terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu braków ilościowych lub wad nieistotnych                               

w przedmiocie zamówienia stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi                             

w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 7 umowy, 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy                 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (z wyjątkiem sytuacji określonych                    

w § 8 ust. 3) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża swoją nieodwołalną zgodę. 
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4. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego 

dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację 

przedmiotu umowy w przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonanie części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji umowy przez podwykonawców. 

 

§ 11 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

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) danych osobowych, osób wskazanych w Umowie, 

jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się 

udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię  

i nazwisko, (II) pełniona funkcja, (III) adres e-mail, (IV) numer telefonu. 

2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, 

ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią 

związanych. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO  

oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
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4. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych uczniów  

oraz nauczycieli biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy.  

5. Klauzule informacyjne stron stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszej umowy.  

6. Strony oświadczają, że wszelkie informacja uzyskane w wyniku wykonania niniejszej 

umowy są poufne przez czas nieograniczony i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, 

chyba że obowiązek taki wynika z przepisu prawa i jest konieczny dla prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy.  

7. Za naruszenie klauzuli poufności przez jedną stronę druga strona może naliczyć karę 

umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  

za każde naruszenie.  

 

§ 12 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy,  

z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, 

na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, 

które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych 

korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

3. Jeżeli postanowień umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni 

skutecznymi albo jeżeli okaże się, że umowa zostanie uznana za nieważną bądź 

nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia 

własności przedmiotu umowy na Zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej 

wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 

bezwzględnej takiej czynności wobec Zamawiającego. 
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3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawnych m.in. ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późń. zm.); 

4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu 

Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, 

Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu 

poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy 

nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

6. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu.  

W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez 

Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak 

doręczone. 

7. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony                    

w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na nie 

wykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści. 

8. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJACY                        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 klauzula informacyjna Zamawiającego 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów Powiatu Prudnickiego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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  

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się 

klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku, że: 

Administratorem danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą w Prudniku,  

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,  tel. 774381700, fax: 77 438 17 01, e-mail: info@powiatprudnicki.pl.  

Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z wykonywaniem zadań Powiatu 

realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, a także 

ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej oraz wytycznych 

instytucji Zarządzającej Funduszami Unii Europejskiej przez okres trwałości projektu.  

Podanie przez Państwa danych osobowych  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy.  

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym 

dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy 

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  (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806, e –mail: 

iod@powiatprudnicki.pl 
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