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Załącznik nr 3 do SIWZ PZP-225/05/2020 

 
 

Projekt umowy 
 
 
W dniu ……………. 2020 r. w Korfantowie, pomiędzy:  
 
1. Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, 

ul. Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 
000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł, reprezentowanym przez” 
Pana mgr inż. Wojciecha Machelskiego -  Prezesa Zarządu, 

 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
2................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................., 
(w razie gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy wpisać: imię i nazwisko, firmę pod jaką prowadzona jest 
działalność gospodarcza, numer i serię dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, adnotację, że przedsiębiorca 
jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr PESEL, nr NIP. W razie gdy 
przedsiębiorca jest spółką prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, numer w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON, nr NIP oraz w przypadku spółki z o.o. wysokość 
kapitału zakładowego, a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego)   
 
reprezentowanym  przez: 
 
1) ...............................................................- ................................................................., 

2) ................................................................-................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”  
 
została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
1. W oparciu o postępowanie prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” nr  PZP – 225/05/2020, Pakiet 

nr ……., Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zgodnie z ofertą złożoną                                     
w postępowaniu przedmiotu zamówienia  wyszczególnionego w załączniku „Formularz asortymentowo-
cenowy”, stanowiącego integralną część umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie objęte przedmiotem umowy elementy oraz instrumentarium                               
i urządzenia wskazane w karcie indywidualnej wyceny (niezbędne do wszczepienia zamówionych implantów) 
będą najwyższej jakości (nowe, kompletne, w pełni sprawne technicznie i funkcjonalnie, wykonane                                
z odpowiednich do swojej funkcji materiałów, spełniające wszystkie normy odpowiednio do swojego 
przeznaczenia i funkcji).  

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby Opolskiego Centrum Rehabilitacji                    
w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11 sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy 
zgodnie z zamówieniem według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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2. Przedmiot umowy dostarczany będzie zgodnie z § 6 ust. 4 i 6, lub w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
zamówienia przez Zamawiającego (dotyczy towarów nie będących w magazynie implantów).  

3. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy. Ilość faktycznie zamówionego towaru stanowiącego przedmiot umowy w okresie jej 
obowiązywania zależy wyłącznie od Zamawiającego i nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze 
strony Wykonawcy. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości i asortymentu poszczególnych pozycji zawartych w formularzu 
asortymentowo-cenowym w okresie trwania umowy, z zachowaniem cen wskazanych w ofercie. 

5. Umowa niniejsza wygasa w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym – tzn. w 
przypadku osiągnięcia kwoty łącznej zamówienia……………………………. brutto  w terminie wcześniejszym 
niż data określona w §3 pkt 1. Skutek wygaśnięcia umowy nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. 

 
 
 

§3 
1. Umowę zawiera się na okres od dnia …………………... do dnia ……………………….. z zastrzeżeniem § 2 

ust. 5.  
2. 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..  

3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4.     Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
lub umowie ramowej; 
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie 
ramowej; 
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17099384#art%28258%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980
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b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT w 

obowiązującej wysokości, kosztem dostawy itp.) wg oferty cenowej Wykonawcy z dnia 
………………………… r. w kwocie ………………..…….PLN (słownie: 
………………………………………………………….). 

2. Wartość netto przedmiotu umowy wg oferty cenowej Wykonawcy wynosi ………………… PLN (słownie: 
………………………………………………). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych dostaw w oparciu o ustalone jednostkowe 
ceny wyszczególnione w załączniku do oferty tj. karcie indywidualnej wyceny, odpowiednio dla każdego 
pakietu.  

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie a także obciążyć w jakikolwiek sposób tych 
wierzytelności na rzecz osób trzecich. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 – w tym ceny zawarte w ofercie cenowej Wykonawcy, obejmuje wszystkie 
koszty, opłaty, podatki oraz inne nakłady po stronie Wykonawcy, związane z prawidłowym i terminowym 
wykonaniem przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności wynikającej z każdej z dostaw osobno, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ..............................nr: ......................................................... w 
terminie …… dni od daty otrzymania faktury VAT.  

2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, po uprzednim wezwaniu do zapłaty należności głównej. 

3. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Faktury dostarczane będą przez Wykonawcę za przedmioty dostarczone w danym dniu, na podstawie 
protokołu zużycia. W przypadku wystawienia faktury w sposób błędny lub niezgodny ze stanem faktycznym, 
będzie ona zwracana Wykonawcy a termin zapłaty ulegnie odpowiedniemu przesunięciu. 

5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty całości lub części należności, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 
korygującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach. 

 
§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest do:  
1. Przyjmowania i realizacji zamówień cząstkowych opieczętowanych pieczątką firmową Zamawiającego i 

podpisanych przez osoby upoważnione t.. j: 

 Krzysztof Marguła –Ordynator Oddziału Chirurgii Ortopedycznej 

 Bożena Gala – Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego 
2. Przyjmowania i realizacji zamówień złożonych faxem.  
3. W przypadku braku możliwości złożenia zamówienia faxem dopuszcza się możliwość składania zamówienia 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną co wymaga potwierdzenia faxem, gdy ustanie przyczyna 
uniemożliwiająca złożenie zamówienia w tej formie.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania „magazynu  implantów” zgodnego z treścią indywidualnej 
karty wyceny, na  poziomie ilościowym niezbędnym do zapewnienia ciągłości pracy bloku operacyjnego. 
Ilość magazynowanych pozycji będzie wstępnie określana w protokole przekazania i zmieniana w razie 
konieczności w ustaleniach między Ordynatorem Oddziału Chirurgii Ortopedycznej lub jego Zastępcą oraz 
upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy. Do momentu wszczepienia/ użycia przedmiotu zamówienia 
pozostaje on własnością Wykonawcy i Wykonawca jest  odpowiedzialny za jego stan (terminy ważności, 
sterylność). Zamawiający nie wskazuje Wykonawcy sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia urządzeń, 
instrumentarium i zmagazynowanych produktów przed kradzieżą i zniszczeniem. Zamawiający zapewnia 
Wykonawcy nieodpłatnie odpowiednie (w zakresie parametrów fizycznych) pomieszczenia magazynowe o 
ograniczonej dostępności osób z zewnątrz oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za nadzór nad 
powierzonym mieniem. Osobami tymi są zgodnie z § 6 ust.1, Z-ca Ordynatora Oddziału Chirurgii 
Ortopedycznej oraz Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego. Wykonawca we własnym zakresie, na 
własny koszt i ryzyko zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia magazynowe przed kradzieżą i 
zniszczeniem przedmiotów tam przechowywanych. Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotów 
zgromadzonych w magazynie implantów, w szczególności poprzez ich kradzież, oraz zniszczenie w wyniku 
siły wyższej obciąża Wykonawcę, z wyjątkiem wypadków, gdy wyłączną winę za kradzież ponosi 
Zamawiający lub osoby wskazane w § 6 ust. 1 powyżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia instrumentarium  oraz urządzeń wskazanych w 
karcie indywidualnej wyceny, niezbędnego do wszczepienia zamówionych implantów oraz szczegółowej 
instrukcji każdego z dostarczanych instrumentów lub urządzeń w języku polskim.  W okresie obowiązywania 
umowy instrumentarium oraz urządzenia wskazane w kartach indywidualnej wyceny pozostaje własnością 
Wykonawcy. Przekazane w bezpłatne użytkowanie instrumentarium oraz urządzenia muszą być 
utrzymywane przez cały czas trwania umowy w stanie pełnej sprawności (dotyczy to elementów 
zużywających się takich jak frezy, piny raszple) oraz w razie uszkodzenia wynikającego z normalnego 
zużycia (np. złamania elementów poddawanych uderzeniom młotka, drganiom piły itp.) na bieżąco 
uzupełniane na koszt Wykonawcy. Elementy zużywalne, wymagające okresowej konserwacji (frezy, raszple, 
piny, próbne plastikowe elementy) muszą być wymieniane co 50 wykonanych implantacji danego typu 
implantu podczas zabiegów operacyjnych. W przypadku ewidentnego uszkodzenia wynikającego z 
nieprawidłowego (niezgodnego z przekazaną instrukcją) użycia elementu instrumentarium lub urządzeń, 
będą one wymienione na koszt Zamawiającego. Zmiany cech instrumentarium wynikające z naturalnego 
zużycia nie podlegają roszczeniom żadnej ze stron. Po zakończeniu umowy instrumentarium oraz 
urządzenia są protokolarnie oddawane Wykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lekarzy i pielęgniarek w zakresie użytkowania 
instrumentarium, sposobu osadzania implantów oraz używania urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do 
ponawiania przeszkolenia w każdym przypadku koniecznej zmiany instrumentarium lub urządzeń na 
równoważne, lecz innego typu lub producenta w przypadku zużycia lub konieczności naprawy. 

6. Uzupełnienia zużytych implantów i elementów najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu 
protokołu zużycia. Koszty transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

7. Udzielenia min. 10 letniej gwarancji na wady materiałowe i ukryte. Gwarancja musi obejmować wszystkie 
elementy i części składowe lub przynależności przedmiotu zamówienia. Wykonawca gwarantuje sterylność 
implantów do ich terminów ważności, pod warunkiem przechowywania ich w nie otwartych opakowaniach.  

8. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego towaru Zamawiający zgłasza niezwłocznie 
wadliwość towaru drogą telefoniczną lub mailową. Odbiór zgłoszenia telefonicznego powinien zostać 
niezwłocznie potwierdzony przez Wykonawcę mailem lub faxem. Zamawiający wymaga wymiany na towar 
wolny od wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. 

 
§ 7 

Zamawiający zobowiązany jest do:  
1. Przesyłania faxem lub mailem protokołów zużycia implantów. 
2. Odbioru zamówionego towaru oraz towaru uzupełniającego magazyn, co potwierdzi każdorazowo pisemnie 

poprzez odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego i czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru towaru.  
3. Terminowego regulowania należności.  
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§ 8 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 0,5% wartości opóźnionej części zamówienia, lub wartości opóźnionej dostawy uzupełniającej magazyn, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, łącznie nie więcej jednak, niż 80% tej wartości; 
2) 1 % ceny jednostkowej, wynikającej z Formularza asortymentowo-cenowego za każdy przypadek 

dostarczenia towaru niezgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub ofertą Wykonawcy, niezależnie 
od obowiązku wymiany takiego towaru na wolny od wad. 

2. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 80 % ceny łącznej brutto podanej w 
Ofercie Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo miarkowania kar. 
4. Zamawiającemu przysługuje na zasadach ogólnych prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przewyższającej naliczone kary.  
 

 
§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie to może nastąpić w terminie jednego 
miesiąca, licząc od daty dowiedzenia się o tej okoliczności przez Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wyżej wskazanych, Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia, w tym odszkodowanie z tytułu odstąpienia. 

 
 

§ 10 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

1) rażące naruszenie obowiązków określonych w § 6 umowy przez Wykonawcę, 
2) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP; 
3) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; 
4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

Uprawnienie do rozwiązania umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 90 dni od wystąpienia przesłanki 
do jej rozwiązania. 
 

 
§10 

1) Zmiany w treści umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w postaci aneksów podpisanych 
przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2) Zmiany w treści umowy mogą być dokonywane w szczególności w przypadku, gdy ulegną zmianie przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego regulujące przedmiot zamówienia, w celu dostosowania umowy do 
warunków wynikających z wymogów prawa. 

3) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17099384#art%28258%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980
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a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
lub umowie ramowej; 
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie 
ramowej; 
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 
usługi lub dostawy. 

 
§ 11 

1. Strony ustanawiają prawo opcji. 
2. Posiadaczem prawa opcji (uprawnionym do jej wykonania) jest Zamawiający. Wystawiającym opcję jest 

Wykonawca. 
3.  Prawem opcji Zamawiającego objęte są towary o łącznej wartości stanowiącej 10% wartości umowy. Ceny 

jednostkowe towarów objętych opcją są identyczne jak dla zamówienia podstawowego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w całości, tj. w zakresie podstawowym oraz 

poszerzonym (objętym opcją). 
5.  Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż 

podstawowy, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji albo skorzysta z tego 
uprawnienia w zakresie mniejszym niż ust. 3. 

6.   Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w maksymalnym terminie do jednego miesiąca 
przed upływem terminu obowiązywania umowy określonego w § 3 ust. 1. Po upływie tego terminu prawo opcji 
wygasa. 

7.  Zamawiający może wykonać prawo opcji jednorazowo (w całości)lub wielokrotnie (częściowo) w dowolnym 
dniu od momentu zawarcia umowy do terminu wygaśnięcia prawa opcji. 

8.  Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno 
zakres, jak i termin realizacji dostaw(y) ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. 

 
 

§ 12 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie Rozporządzeniem oraz z 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień i wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018. poz.1000). 
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4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
 

 
§ 13 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
dotyczące umów sprzedaży i dostawy oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 14 
Spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego . 
 

§ 15 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. 
   
 
 
 
Zamawiający           Wykonawca 


