
 

 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy: Przetarg 8/ochrona radiologiczna/ 2019 

 

 
 

ISTOTNE  
POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą 

w Otwocku-Świerku 05-400, ul. Andrzeja Soltana 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089814, NIP: 532-

17-93-099, REGON: 017471611 

reprezentowanym przez: 

Pana Andrzeja Cholerzyńskiego - Dyrektora  

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpisu KRS, którego wydruk 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, „ZUOP”, 

a  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

uprawnionych/nym do reprezentacji zgodnie z reprezentacją ______________________________, którego wydruk 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. W ramach zamówienia publicznego na usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

obiektów ZUOP w Otwocku-Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych w Różanie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia _________________  usługi w zakresie:  

 

Część I - Monitoring i ochrona radiologiczna ZUOP (Otwock-Świerk). 



 

 

Część II - Pomiary i ocena narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP. 

Część III - Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej. 

Część IV - Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP. 

Część V - Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP. 

Część VI - Badania wybranych elementów środowiska na terenie i wokół Krajowego Składowiska  

    Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. 

Część VII - Wykonanie oceny stanu ochrony radiologicznej na terenie i w otoczeniu obiektów ZUOP 

           i Ośrodka w Świerku  

(w zależności od części zamówienia) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w załączniku nr 3 do umowy. 

3. Integralną częścią umowy jest także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi Zamawiającego na 

pytania Wykonawców w okresie składania ofert oraz oferta Wykonawcy z ______________, która stanowi 

załącznik nr 5 do umowy. 

4. Usługi będące przedmiotem umowy będą wykonywane w otoczeniu i na terenie Krajowego Składowiska 

Odpadów Promieniotwórczych (dalej: „KSOP”) w Różanie, które są zakwalifikowane jako tereny 

nadzorowane i kontrolowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 

2018 r. poz. 792). / 

Usługi będące przedmiotem umowy będą wykonywane w otoczeniu i na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (dalej: „ZUOP”) w Otwocku-Świerku, które są 

zakwalifikowane jako tereny nadzorowane i kontrolowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 

r. Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 792).  

*(w zależności od części zamówienia) 

5. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się na podstawie pisemnego harmonogramu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt harmonogramu przedstawi Wykonawca niezwłocznie (w ciągu 

5 dni roboczych) po zawarciu umowy. Zamawiający natomiast w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje harmonogram, 

bądź wprowadzi do niego zmiany. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany do harmonogramu. 

6. Wykonawca w ciągu 2 tygodni po podpisaniu umowy przedstawi procedury i metodologię poboru i pomiaru 

próbek. Zamawiający w ciągu 5 dni zaakceptuje procedurę i metodologię poboru i pomiaru próbek wody, trawy, 

gleby i aerozoli. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ewentualne zmiany do procedury i metodologii 

wskazane przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym (ust. 6 nie dotyczy części VI zamówienia)  

7. Wykonawca zapewnia, że w trakcie realizacji umowy: 

a) utrzyma akredytację w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie pomiarowym i badawczym dotyczącym 

pomiarów objętych przedmiotem umowy,  

b) zapewni udział eksperta do realizacji zamówienia (ekspert zobowiązany będzie do podpisu sprawozdań 

podsumowujących realizację zamówienia w danej części). (fakultatywnie: Wymóg te dotyczy sytuacji kiedy Wykonawca 

wskazał w formularzu ofertowym eksperta w celu uzyskania dodatkowych punktów).  

8. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będą: 

 ze strony Zamawiającego: Marcin Banach - nr  tel. 695 250 180,   

 ze strony Wykonawcy: __________________________________ 



 

 

9. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy na własny koszt zapewni ochronę ubezpieczeniową 

od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu wykonywania działalności objętej przedmiotem 

umowy.  

10. Wykonawca przedstawi przed zawarciem niniejszej umowy kopię polisy ubezpieczeniowej lub   inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na cały okres 

realizacji umowy.  

11. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do wykonywania pracy jest spełnienie wymagań 

ochrony radiologicznej określonych w załączniku nr 7 do umowy.  

*(treść załącznika będzie różna w zależności od części zamówienia, bądź załącznika nie będzie) 

§ 2   

Odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego 

wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 oraz nierzetelnego sporządzenia sprawozdań wskazanych w § 3 

ust. 1.  

2. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy będą wykonywać osoby posiadające niezbędną wiedzę 

lub uprawnienia potrzebne do wykonywania określonych czynności objętych przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i błędy (oraz ich ewentualne skutki) sprawozdań wskazanych w § 

3 ust. 1.  

4. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z negocjowaniem, zawarciem lub wykonywaniem 

niniejszej Umowy, w tym również jej treść i warunki, mają charakter poufny (zwane dalej „Informacjami 

Poufnymi”). 

5. Informacje Poufne mogą zostać udostępnione przez Wykonawcę osobom trzecim jedynie za uprzednią, pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

6. Za „Informacje Poufne” nie uznaje się informacji, które: 

6.1. Wykonawca ma obowiązek ujawnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na mocy decyzji 

właściwych organów władzy państwowej, 

6.2. są powszechnie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego,  

6.3. były znane Wykonawcy przed przystąpieniem do negocjowania niniejszej Umowy i Wykonawca jest w stanie 

wykazać tę okoliczność.  

7. Naruszenie ust. 5 i 6 skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy na zasadach ogólnych.  

8. Zobowiązanie Stron do zachowania poufności pozostaje wiążące w czasie obowiązywania Umowy, a także po 

zakończeniu jej obowiązywania z jakichkolwiek przyczyn.  

9. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz inne osoby 

działające w jego imieniu.  

10. Wszelkie obowiązki dotyczące ochrony zdrowia pracowników Wykonawcy, wynikające z obowiązujących 

przepisów, obciążają Wykonawcę. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

a) za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonania prac niezgodnie z procedurą i metodologią poboru 

i pomiaru próbek,    



 

 

b) za szkody w mieniu osób trzecich, które powstaną w związku lub podczas wykonywania Umowy z winy 

Wykonawcy.    

§ 3 

      Termin realizacji  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu:  

1.1. projekt sprawozdania za kwartały (dotyczy części I, IV-V części zamówienia) z wynikami 

przeprowadzonych badań i pomiarów, w terminie do dnia 5 następnego miesiąca po upływie kwartału, 

którego dotyczy sprawozdanie (zakres i treść wzoru sprawozdania zostanie uzgodniona z Wykonawcą po 

zawarciu umowy)  

1.2. projekt zbiorczego sprawozdania rocznego z wykonania całej umowy w danej części (dotyczy części I-VII  

zamówienia), w terminie do dnia ____________ (zakres i treść wzoru sprawozdania zostanie uzgodniona z 

Wykonawcą po zawarciu umowy).  

2. Sprawozdania wskazane w ust. 1 powinny być przekazane w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.  

3. Sprawozdanie dotyczące VI części zamówienia powinno zawierać, w szczególności:  

a) prezentację wyników w formie opisowej oraz graficznej,  

b) opis metodologii pomiarów i badań, 

c) analizę wyników pomiarów i badań.   

4.  Na podstawie przedstawionych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dokonuje oceny wykonania 

przedmiotu umowy i zawiadamia Wykonawcę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprawozdania niezwłocznie 

po przedstawieniu projektu sprawozdań. Zatwierdzenie sprawozdań nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru 

zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do umowy.  

5.  Zamawiający może zamieścić w protokole zastrzeżenia tj. w protokole mogą zostać określone wszelkie uchybienia 

w sprawozdaniach, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Jeżeli dostrzeżone uchybienia w ocenie Zamawiającego nie będą mogły zostać usunięte przez 

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z § 7.   

 

 § 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy ustala się na kwotę: ____________ zł brutto (słownie: 

złotych) w tym VAT  __________ zł (słownie: złotych).  

2.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w płatnościach kwartalnych (część I, część II, część 

III, część IV, część V lub jednorazowo (część VI, część VII).    

3.   Rozliczenie za wykonywane usługi w ramach umowy następować będzie na podstawie faktury wystawianej przez 

Wykonawcę, dotyczącej każdego kwartału wykonywania usługi. Kwota wynagrodzenia realizację zamówienia  w 

danym kwartale lub za realizację całości zamówienia będzie obliczona jako iloczyn wykonanych czynności w 

danym kwartale lub w całym roku (zgodnie z rocznym harmonogramem realizacji czynności w ramach danej 

części zamówienia) oraz kosztu jednostkowego (wskazanego w ofercie – załącznik nr 5 do umowy). 

Wynagrodzenie za poszczególne kwartały łącznie nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

4.  Fakturę należy złożyć u Zamawiającego do 10-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po zakończeniu: 



 

 

a)  realizacji zamówienia w kwartale (część I, część II, część III, część IV, część V, 

b) realizacji całości zamówienia (część VI, część VII), 

5.    Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych pomiarów wskazanych  w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy dla danej części (załącznik nr 3 do umowy). Rozliczenie  

wykonanych dodatkowych pomiarów nastąpi w sposób analogiczny jak rozliczenie przedmiotu umowy 

(zostanie obliczone jako iloczyn wykonanych czynności dodatkowych oraz ich kosztu jednostkowego 

wskazanego w ofercie Wykonawcy). W przypadku zlecenia dodatkowych pomiarów wynagrodzenie 

należne Wykonawcy może przekroczyć kwotę określoną w ust. 1. 

6.  Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgodnie z wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 4 do umowy (do 5-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca 

po zakończeniu realizacji). Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oznacza 

zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1. Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole odbioru nie 

stanowi przeszkody do uznania jego ważności, a ustalenia dokonane przez Zamawiającego w protokole odbioru 

będą wiążące dla Wykonawcy.   

7.    Wypłata każdej płatności należnej Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury, na konto 

wskazane w fakturze. Za datę dokonania płatności faktury Strony będą uważały datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

8.     Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez niego w fakturze. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 

 

§ 5 

Przeniesienie prawa autorskich na Zamawiającego 

1.  Wyniki realizacji usług będących przedmiotem umowy, w szczególności sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 

1 stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego publikować 

jakiekolwiek materiałów zawierających wyniki i pomiary zawarte w ww. sprawozdaniach wytwarzanych 

na podstawie niniejszej umowy.  

2.   Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie oraz uprawnienia do używania wszystkich dokumentów 

stworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (wskazanych w § 3 ust. 1) 

na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami 

tych technik, 

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

2.3. wprowadzanie do pamięci komputera, 

2.4. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

2.5. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

2.6. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 

i kosztorysami inwestorskimi, 



 

 

2.7. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub 

całości, opracowania, 

2.8. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3.  Przeniesienie uprawnień do używania dokumentów stworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy na wskazanych polach eksploatacji (ust. 2) nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium 

i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworów, lub ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, 

samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego.  

4.  Przeniesienie praw do używania dokumentów stworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy na wskazanych polach eksploatacji (ust. 2), następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, z chwilą ich przyjęcia. Z tą samą chwilą Zamawiający nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy dokumentów stworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

5.  Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże 

Zamawiającemu przedmiot umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

6.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającemu za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych w związku z realizacją umowy. 

7.  Jeżeli nastąpi powierzenie wykonywania przedmiotu umowy (całości, bądź części) przez Wykonawcę innej osobie 

(innemu podmiotowi), to w umowie podwykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla 

Zamawiającego co najmniej autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku tego 

podwykonawstwa w zakresie jaki wynika z niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Kary umowne  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie 

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca w przypadku niedostarczenia sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie opisanych 

w § 3 ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

1.2. Wykonawca w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek wystąpienia sytuacji, 

o której mowa w § 3 ust. 4 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

1.3. Wykonawca w przypadku nieprzedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 5 oraz procedur 

i metodologii poboru i pomiaru próbek, o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w wymaganym 

terminie zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

1.4. Wykonawca w przypadku nie uwzględnienia zmian do harmonogramu, o których mowa w § 1 ust. 5 

(we wskazanym przez Zamawiającego terminie) oraz nie uwzględnienia zmian do procedur i metodologii 

poboru i pomiaru próbek (we wskazanym przez Zamawiającego terminie), o których mowa w § 1 ust. 6 

niniejszej umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,   



 

 

1.5. w przypadku zwłoki w usunięciu zastrzeżeń stwierdzonych w protokole zgodnie z § 3 ust. 4, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie zastrzeżeń – 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

1.6. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach, o których mowa w § 7, 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kary w przypadku, gdy 

Wykonawca wykaże, że dochował staranności w usuwaniu nieprawidłowości lub brak możliwości wyeliminowania 

nieprawidłowości nie leży po jego stronie. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić wysokość kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i 

Wykonawca wyraża na to zgodę. Kary opisane w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.5 mogą być naliczane odrębnie oraz 

podlegają kumulacji.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, 

jeżeli nienależyte wykonanie lub nie wykonanie umowy nastąpiło wyłącznie na skutek działania siły wyższej lub 

z wyłącznej winy Zamawiającego. 

§ 7   

Odstąpienie od umowy    

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:    

1.1. braku spełnienia w trakcie umowy przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 1 ust. 7.  

1.2. w przypadku opóźnień Wykonawcy w realizacji prac w stosunku do terminów wskazanych w § 3 ust. 1 

oraz w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5 przekraczających 30 dni,  

1.3. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i - pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania umowy w sposób należyty,   

1.4. dokonania cesji umowy (lub jej części) przez Wykonawcę lub bez zgody Zamawiającego, 

1.5. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym (w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy), 

1.6. powzięcia informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, podjęcie uchwały, decyzji 

w przedmiocie likwidacji Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, może nastąpić w ciągu 30 dni od identyfikacji 

przez Zamawiającego przyczyny odstąpienia, ze skutkiem na chwilę pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 

o przyczynie odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (z winy Wykonawcy), nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4.  Odstąpienie od umowy, skutkujące koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, 

uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych dodatkowych kosztów.  



 

 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do 

dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia.  

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany: 

1) wynagrodzenia: 

a) w wyniku zmiany ustawowej stawki VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają 

wpływ na realizację Umowy, 

b) z przyczyn wcześniej nie możliwych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

c) w przypadku konieczności rezygnacji z wykonania usług przewidzianych w zakresie przedmiotu umowy, 

konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych (których  konieczności rezygnacji lub wykonania 

wcześniej nie można było przewidzieć), 

d) w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy w związku z decyzją organu 

nadzorującego 

2) sposobu wykonania przedmiotu umowy: 

a) jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było ich przewidzieć w czasie procedury 

wyboru Wykonawcy,  

b) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

3) terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie usług, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,  

b) w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych oraz zaistnienia sytuacji 

skutkującej że rozpoczęcie lub kontynuowanie usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

c) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi działaniami przez 

Zamawiającego, 

d) w przypadku gdy wstrzymanie usług  wyniknie z decyzji organu nadzorujących działalność 

Zamawiającego, 

e) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części usług objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,   

4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy wykonanie 

całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wtedy 

wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez Strony, a jego wysokość 

określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy), 

5) zmiany Podwykonawców, lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,  



 

 

6) zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę (zmiana jest możliwa, pod 

warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie). 

2. Wystąpienie którejkolwiek z ww. okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego 

do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Zmiana umowy 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do umowy.  

 

§ 9 

Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Strony są zobowiązane do dopełnienia wszelkich niezbędnych wymogów, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w celu właściwej realizacji umowy. Wykonawca, 

jako odrębny administrator danych, jest zobowiązany dopełnić obowiązków informacyjnych wobec pracowników 

i współpracowników oraz innych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji prac i usług na rzecz 

Zamawiającego w ramach umowy poprzez poinformowanie ww. osób o konieczności przekazania danych 

osobowych , które tych osób dotyczą, z zakresie niezbędnym do realizacji  umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić przestrzeganie powyższych zobowiązań odpowiednio przez wszystkich podwykonawców oraz osoby, 

za pomocą których wykonuje umowę. 

2. Jeżeli w celu prawidłowej realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych 

osobowych, których administratorem jest Zamawiający, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia 

wszelkich obowiązków przewidzianych w tym zakresie przez wymagania prawne, powierzenie Wykonawcy 

przetwarzania danych osobowych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawartej pomiędzy Stronami na piśmie, zgodnie ze wzorem przyjętym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w „klauzuli informacyjnej RODO” stanowiącej 

załącznik nr 6 do umowy. 

§ 10 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory w związku z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać 

polubownie.  

2. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sporu Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

           ______________________                                 ______________________ 



 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 do Umowy - Dokument dotyczący reprezentacji Zamawiającego 

Załącznik nr 2 do Umowy - Dokument dotyczący reprezentacji Wykonawcy 

Załącznik nr 3 do Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu umowy  

Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru 

Załącznik nr 5 do Umowy - Oferta Wykonawcy r. 

Załącznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 7 do Umowy - Ochrona radiologiczna 


