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Załącznik nr 3 do siwz 
UMOWA nr ............................... 

 
zawarta w dniu …………………… r. w Szczecinie pomiędzy:  
Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin NIP 851-030-94-10 - Centrum Opieki nad 
Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, zwaną dalej w 
treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa: 
 
Romana Klimek – Jacoszek – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie działająca na 
podstawie Upoważnienia nr WO-I.0052.1.1.2017.KO Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02.01.2017 r. 
 

a 
……………………………. 
……………………………. 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.  
 
 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w 
Szczecinie – w podziale na części”, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu 
produktów spożywczych, zw. dalej „produktami” lub „towarem”, określonych w następującej 
części/następujących częściach zamówienia*: 
1) CZEŚĆ……-…………………………  
2) CZEŚĆ……-………………………… 
3) CZEŚĆ……-………………………… 
4) CZEŚĆ……-………………………… 
5) CZEŚĆ……-………………………… 
6) CZEŚĆ……-………………………… 
7) CZEŚĆ……-………………………… 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu produktów wskazanych w ofercie 
Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że produkty będące przedmiotem umowy są dopuszczone do 
powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i atesty. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność 
poszczególnych dostaw z zamówieniem, jak również za wszelkie szkody wyrządzone, w 
szczególności, dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości. 

2. Dostarczane produkty powinny być zgodne z siwz i ofertą Wykonawcy, najwyższej jakości, 
pierwszego gatunku lub klasy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie, zabezpieczające produkty w 
czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i 
powstałych w związku z tym szkód. 

 
§ 3 

1. Dostawy produktów następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez 
Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Zamówienia będą składane Wykonawcy w zależności od potrzeb Zamawiającego, najpóźniej w 
dniu poprzedzającym dzień dostawy, do godziny 14.00. 

3. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmie 
doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 
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4. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia, dostarczy Zamawiającemu towar zgodnie z treścią 
zamówienia i w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyładowania towaru oraz przetransportowania go do magazynu 
znajdującego się na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza przy ul. 
Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. 

6. Wykonawca dostarczy towar w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 
9:00 osobie upoważnionej do odbioru i kontroli towaru (w zakresie ilości, jakości oraz zgodności z 
zamówieniem). Brak możliwości odbioru towarów po godzinie wskazanej wyżej. Wykonawca nie 
może pozostawić towaru bez nadzoru lub przekazać go osobom nieupoważnionym. 

 
§ 4 

1. Zamawiający potwierdza pisemnie należytą dostawę zamówionej partii towaru. 
2. Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie zamawiania, przyjęcia, odbioru towaru, odbioru 

faktur, zgłaszania reklamacji, korygowania ilości asortymentu zamówionych towarów jest p. 
.......................  

3. Zamówienia będą składane Wykonawcy na nr fax-u ........................ lub e-mail ............................. 
 

§ 5 
1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala się do 

kwoty …………… zł brutto (słownie: ………………….………złotych 00/100).  
2. Podane w Załączniku nr ……… do umowy ilości są szacunkowe i nie odzwierciedlają realnej bądź 

deklarowanej wielkości zamawianych towarów. Zostały one ustalone przy uwzględnieniu potrzeb 
jakie Zamawiający mógł przewidzieć. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zamówienia mniejszej ilości poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu 
nie będą Wykonawcy przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  
 

§ 6 
1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych wskazanych w złożonej ofercie, przez 

okres realizacji umowy. Ww. ceny przez okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie i nie będą 
podlegały waloryzacji. 

2. Wynagrodzenie za każdą dostawę częściową będzie stanowiło iloczyn cen jednostkowych brutto 
określonych w ofercie Wykonawcy oraz faktycznej ilości dostarczonych do Zamawiającego 
produktów, zgodnych w umową. 

 
§ 7 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury na następujące dane: 
1) „NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-

10”, 
2) „PŁATNIK: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich 

Świętych 66 w Szczecinie”.  
2. Faktury należy dostarczyć płatnikowi. 
3. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w 
wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na 
rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

4. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego (Płatnika) prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Na każdej fakturze Wykonawca wskaże rodzaj dostarczonych produktów, ich ilość, cenę i wartość.  
6. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej, zgodnej z umową i zamówieniem dostawie 

produktów. 
7. Za dzień zapłaty uznaję się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego (Płatnika). 
 

§ 8 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 

02.01.2021r. do:  
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1) 31.12.2021r.  
lub  

2) wyczerpania wynagrodzenia umownego 
lub 

3) dnia, w którym pozostała kwota wynagrodzenia umownego będzie niewystarczająca do 
zlecenia dostaw objętych przedmiotem zamówienia  

- w zależności od tego, które ze zdarzeń wskazanych w pkt 1-3 nastąpi wcześniej. 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, termin realizacji przedmiotu umowy ulega 

zakończeniu z dniem zaistnienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3, bez 
konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń Stron. 
 

§ 9 
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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego wyłączenie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w dostawie danej partii produktów, w wysokości ………. % wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy zgodnie z umową, za zgodną z umową dostawę danej partii artykułów 
spożywczych, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 3 umowy, w wysokości 40 zł, za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego ich wysokość, aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 4 roszczenie o zapłatę kar umownych staje się 
wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

 
§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w 
szczególności w przypadku, gdy stwierdzi: złą jakość produktów, wadliwe oznakowanie 
produktów, widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, 
złymi warunkami transportowymi lub higienicznymi środków transportu przewożących produkty 
lub przekroczenie terminu przydatności do spożycia (towar wadliwy). 

2. W przypadku niedostarczenia towaru w zakresie wymaganej ilości zgodnej z zamówieniem 
(stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych), Wykonawca będzie zobowiązany do 
uzupełnienia brakującej ilości towaru, na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż w dniu 
dostawy do godz. 11:00. 

3. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem co do rodzaju lub jakości 
zamawianych produktów (towar wadliwy), Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 
wymiany towaru na właściwy w tym samym dniu, co dzień dostawy (nie później niż do godz. 
14:00) / w dniu następującym po dniu dostawy (nie później niż do godz. 10:00)*, zgodnie z 
deklaracją złożona przez Wykonawcę w ofercie. 
*Niewłaściwe skreślić 

4. W przypadku niedostarczenia towaru, nieuzupełnienia braków ilościowych w określonym 
terminie lub dostarczenia towaru o niewłaściwej jakości podlegającemu zwrotowi i braku jego 
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wymiany w terminie zgodnym z umową, Zamawiający może dokonać zakupu zastępczego u 
dowolnie wybranego sprzedawcy, na koszt i ryzyko wykonawcy, niezależnie od uprawnień 
wynikających z § 10 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku dwukrotnego 
stwierdzenia: 
1) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem co do rodzaju lub jakości zamawianych 

produktów, 
2) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem co do ilości, 
3) opóźnienia w dostawie,  
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w 
terminie 20 dni od stwierdzenia którejkolwiek z przyczyn, lecz nie później niż do 31.12.2021r. W 
takim przypadku zastosowanie znajdzie § 10 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego 
oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 12 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 13 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
ustawy i kodeksu cywilnego. 

 
§ 15 

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

2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa 
w art. 144 ustawy. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi siwz oraz oferta Wykonawcy. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany świadczenia Wykonawcy na 

świadczenie tej samej lub lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w 
przypadku, gdy wskazany w ofercie Wykonawcy produkt z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
nie będzie dostępny na rynku (zakończenie produkcji lub brak produktu o tych parametrach na 
rynku). Zmiana ta nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 5 ust. 2 umowy możliwość zamówienia mniejszej ilości 
poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały 
Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Okoliczność, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.  

6. Zmiana umowy polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia 
może nastąpić w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 
lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczących w szczególności:  
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 



5 

i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczą możliwość 
wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

7. Zmiany wskazane w ust. 6 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym należytą 
realizację przedmiotu umowy oraz niezakłócone funkcjonowanie i realizację zadań przez Centrum 
Opieki nad Dzieckiem. a Zamawiający może ponieść ryzyko zmiany wynagrodzenia z tytułu takich 
modyfikacji lub w kwocie równej zwiększonym z tego powodu, uzasadnionym i 
udokumentowanym kosztom. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym ustępie wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 
wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie 
umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne 
oświadczenia lub dokumenty. 

8. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 
2000r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie. 

9. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji 
niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji w formie pisemnej. Oświadczenie 
pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie przekazane na jej adres, choćby adresat nie 
był obecny lub z innych powodów nie odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

10. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują następujące adresy 
dla doręczeń (w formie innej niż pisemna): 
1) Zamawiający: e-mail: ......................., tel. ............................, fax ..................... 
2) Wykonawca: e-mail: ………………………, tel. .............................,fax ………………….. 

11. Zmiana danych, o których mowa w ust. 8, powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie 
będzie traktowana jako zmiana Umowy. 

12. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresu zamieszkania, adresu siedziby 
Wykonawcę, danych kontaktowych, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że 
korespondencja przekazana przez Zamawiającego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi 
uważana będzie za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy.  
 

§16 
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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”).  

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 
fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad 

Dzieckiem, 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Centrum 

Opieki nad Dzieckiem: sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91, 
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu: 

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy, 
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty, 
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) odbiorcami danych osobowych będą: 
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a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja 
związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w 
szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności 
podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi nadzoru inwestorskiego; 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
– podmioty świadczące pomoc prawną, 
– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich 
praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na 
zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO; 

8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem 
zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; 
konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy; 

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności 
następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe; 

11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane 
dotyczą jest Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 
rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 
RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu 
każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób do kontaktu w sprawach związanych z 
realizacją umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, 
których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane 

osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
§17 

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

...........................................     ........................................... 
Wykonawca       Zamawiający 


