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Załącznik nr 6, postępowanie 12/PN/2020 

 

-PROJEKT- 

U M O W A Nr …............./2020 

zawarta w dniu…………………………w Białymstoku 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM:  Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 

 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 

 NIP 542-322-47-55, REGON 200689828, 

 reprezentowanym przez: 

 …………………………… 

a 

WYKONAWCĄ:  ………………………..……………………………………….………. 

 ……………………………………………………………….………… 

 …………………………………………….…………………………… 

 …..……………………………………………………………..……… 

 reprezentowanym przez: 

 ………………………………… 

Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu 

napraw bieżących i konserwacji pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony oraz ich podzespołów (w tym regeneracji podzespołów) w ilościach i czasie 

wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli 

sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów będących na ewidencji 

25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku –zadanie nr 2. 

2. Naprawy bieżące mogą obejmować następujące pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t: 

Marka pojazdu Ilość 

STAR 200  8 

STAR 266 / 266M2 / 266M 60 

STAR 944 5 

AUTOSAN H-9 3 

IVECO 40E15WM 9 

IVECO DAILY 55S17DW 1 

IVECO TRAKKER +NACZEPA NS600W 1 

JELCZ 662D.43 8 

JELCZ L100i 1 

JELCZ 442.32 10 

IVECO EUROCARGO / STRALIS 9 

MAN 12.227 / 10.157 2 
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MAN LION COACH 1 

SCANIA IRIZAR 1 

3. Usługi będą wykonywane na rzecz 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

w Białystoku. Ww. ilość, marki, roczniki pojazdów mogą ulec zmianie (zwiększeniu 

bądź zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

4. Pod pojęciem usług należy rozumieć zespół czynności, operacji i procesów 

technologicznych w przewidywalnym do wykonania zakresie prac obsługowo - 

naprawczych. 

5. Wymagania: 

a) naprawy bieżące będą wynikać z różnych aspektów użytkowania wojskowych 

pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstotliwości 

i rodzaju – grupy uszkodzeń (niesprawności); 

b) nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów 

i układów; 

c) naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi 

przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu. 

d) wykonawca zobowiązuje się stosować podczas napraw fabrycznie nowe, 

oryginalne części lub zamienniki o parametrach nie gorszych niż producenta, 

posiadające cechy określone w Polskich Normach zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U 

Nr 32, poz. 262), a także wymagane prawem europejskim świadectwa jakości 

i certyfikaty, w tym bezpieczeństwa. Wszystkie części zamienne, podzespoły, 

materiały eksploatacyjne, stosowane do naprawy muszą być wolne od wad 

prawnych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło 

pochodzenia części zamiennych i materiałów wraz z udokumentowanymi 

cenami nabycia (fakturami). 

e) dopuszcza się regenerację podzespołów oraz użycia do naprawy części 

regenerowanych tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Cena zregenerowanego podzespołu/części zamiennej nie może przekroczyć 

40 % wartości nowej. 

6. Zakres napraw i konserwacji pojazdów może obejmować następujące czynności 

(układy): 

a) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; 

b) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych; 

c) obsługiwania techniczne wynikające ze wskazań komputera pokładowego 

przewidzianego dla danej marki pojazdu; 

d) naprawa układów: 
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- kierowniczego; 

- napędowego; 

- przeniesienia mocy; 

- hamulcowego; 

- zasilania paliwem; 

- instalacji elektrycznej; 

- zawieszenia pojazdu; 

- osprzętu silnika, 

- wciągarki; 

- układu klimatyzacji; 

e) powłoki lakierniczej z lakierowaniem; 

f) usługi wulkanizacyjne – w tym wyważanie i pasowanie kół, sezonowa wymiana 

ogumienia/kół; 

7. W zakres przedmiotowy napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, dywaników 

i innych akcesoriów samochodowych. 

§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Maksymalną wysokość wynagrodzenia za usługi, o których mowa w § 1 Strony 

ustalają na .................... zł brutto (słownie: .................... złotych 00/00). 

Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie 

faktycznego zakresu świadczonych usług (ilości wykonanych napraw). 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje 

koszty wszelkich czynności, wydatków i usług Wykonawcy związanych 

przeprowadzonymi usługami. 

3. Ostateczna kwota wynagrodzenia zależeć będzie od wartości faktycznie 

zrealizowanych napraw. 

4. Ustala się następujące stawki za 1 roboczogodzinę naprawy pojazdów, zgodnie 

ze złożoną ofertą: 

a) Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t: 

Stawka 1 roboczogodziny brutto:……………..zł (słownie……………………….) 

Stawka 1 roboczogodziny netto:……………..zł (słownie………………….…….) 

5. Kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie iloczyn liczby roboczogodzin 

przeznaczonych na wykonanie naprawy oraz stawki przysługującej 

za 1 roboczogodzinę naprawy poszczególnego typu pojazdu, powiększony o ceny 

jednostkowe zamontowanych części zamiennych do pojazdów oraz materiałów, 

zakupionych i użytych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nienaliczania marży na pozyskane części 

zamienne do naprawy pojazdów. 
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7. W przypadku zakupu części zamiennych przez Wykonawcę, użytych do naprawy 

pojazdu, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dowodu 

zakupu tych części. 

8. Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg przepisów 

obowiązujących w tym zakresie, na dzień składania ofert. 

9. Stawka za 1 roboczogodzinę określona w ust. 4 jest niezmienna przez okres 

wykonywania umowy i nie podlega waloryzacji. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia własnych części 

do realizowanej naprawy. 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin realizacji umowy: od ………………………… do dnia 11.12.2020 r. 

lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego 

na realizację zadania. 

§ 4 

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Niesprawności pojazdów zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich 

wystąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres ……………….………….. 

lub faksem na numer ……………………. 

2. Pojazdy kierowane do wykonania usługi będą dostarczone do warsztatu 

Wykonawcy przez przedstawicieli 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

lub jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 25 Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego użytkujących pojazd, sukcesywnie, w miarę potrzeb, 

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 

3. Wykonawca musi zrealizować przedmiot umowy na terenie miasta Białystoku lub 

poza Białymstokiem, jednak w miejscu położonym nie dalej niż 15 km od Siedziby 

Zamawiającego tj. bramy wjazdowej przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. 

4. W przypadku niesprawności pojazdu uniemożliwiającej jego uruchomienie 

i przejazd, Wykonawca zobowiązuje się do jego odbioru z siedziby 

Zamawiającego (przy pomocy lawety) i dostarczenia do miejsca wykonywania 

usługi, w terminie do 24 godzin od daty powiadomienia bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

5. Po przyjęciu pojazdu przez Wykonawcę każdorazowa naprawa poprzedzona 

będzie wykonaniem kosztorysu naprawy (Załącznik do Umowy nr 2) dostarczonym 

przez Wykonawcę do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia 

pojazdu (podpisania protokołu przyjęcia / odbioru) – faxem  

na nr. ……………... lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres 

(xxx@ron.mil.pl). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie  

po akceptacji kosztorysu przez Szefa służby, na ewidencji której znajduje się 
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pojazd/sprzęt (naprawy zrealizowane bez zaakceptowanego kosztorysu przez 

Zamawiającego wykonane będą na koszt Wykonawcy usługi). 

6. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania informacji  

od Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 potwierdzi faxem na nr …………….. lub 

przy pomocy poczty elektronicznej na adres ………………………..……….. zakres 

i koszt wykonania naprawy albo wycofa jej wykonanie. W przypadku wycofania 

zlecenia usługi naprawy, Zamawiający zobowiązuje się do jak najszybszego 

odebrania pojazdu we własnym zakresie, a Wykonawca do jego wydania w stanie 

niezmienionym.  

7. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania dodatkowych, 

nieprzewidzianych czynności naprawczych, a mających wpływ na stan techniczny 

lub bezpieczeństwo Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego 

i przed podjęciem dodatkowych czynności uzyska jego akceptację 

8. Przyjęcie pojazdu do naprawy odbędzie się w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Potwierdzenie przekazania pojazdu do naprawy stanowić będzie protokół 

przyjęcia / odbioru pojazdu dostarczony przez użytkownika wraz z pojazdem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować do naprawy lub obsługi technicznej 

pojazdy Zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie 

nieprzekraczającym 24 godzin od daty zgłoszenia niesprawności. 

11. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 5 dni 

roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez 

Zamawiającego, z wyjątkiem pkt. 16. 

12. W przypadku awarii pojazdu na trasie w okresie gwarancji (po wykonanej 

naprawie) Wykonawca na swój koszt odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc 

od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć  

w czasie transportu pojazdu od momentu przejęcia pojazdu do czasu dostarczenia 

do miejsca naprawy. 

14. Transport pojazdów, które uległy awarii w czasie jazdy do miejsca wykonania 

usługi naprawy będzie się odbywał przy wykorzystaniu lawety. Czynność 

przemieszczenia samochodu nastąpi na koszt Wykonawcy, w terminie 12 h 

od daty powiadomienia o awarii. 

15. Wykonawca gwarantuje wykonanie naprawy jednocześnie 3 (trzech) pojazdów. 

16. W wyjątkowych przypadkach, np. przy naprawach pojazdów wymagających 

oczekiwania na dostawę części, czas wykonania naprawy określony w ust. 11 

może ulec wydłużeniu po dokonaniu stosownych uzgodnień z Zamawiającym  

(na piśmie, faxem lub przy pomocy poczty elektronicznej). 



str. 6/19 

17. W przypadku, gdy Wykonawca zleci wykonanie usługi Podwykonawcom, 

Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Podwykonawcy, jeżeli jego 

zakład naprawczy będzie zlokalizowany na terenie miasta Białystok lub poza 

Białymstokiem, jednak w miejscu położonym nie dalej niż 15 km w linii prostej  

od Siedziby Zamawiającego tj. bramy wjazdowej przy ul. Kawaleryjskiej 70  

w Białymstoku. W przypadku, gdy zakład naprawczy Podwykonawcy położony jest 

dalej niż 15 km od Siedziby Zamawiającego tj. bramy wjazdowej przy 

ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku, Wykonawca zobowiązany jest odebrać sprzęt 

na własny koszt przy użyciu własnego środka transportu (lawety/pojazdu 

holującego). 

18. O zakończeniu naprawy Wykonawca niezwłocznie powiadomi telefonicznie osobę 

określoną w § 6 ust. 2. 

19. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru pojazdu nie później niż 5 dni roboczych 

od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o zakończeniu naprawy. 

20. Samochód nienaprawiony zgodnie ze zleceniem Zamawiającego nie zostanie 

przyjęty przez Zamawiającego i będzie traktowany, jako niesprawny, do czasu 

wykonania naprawy zgodnie ze zleceniem. 

21. Zespoły, podzespoły i elementy wymieniane w procesie naprawy pojazdów,  

które w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę zostały uznane  

za niesprawne technicznie, ale kwalifikujące się do dalszego użytkowania 

(wykorzystania) po przeprowadzeniu naprawy/regeneracji, jak również ogumienie 

i akumulatory, spełniające wymagania i parametry techniczne w zakresie 

możliwości ich dalszej eksploatacji, zostaną przekazane Zamawiającemu.  

WW. elementy Wykonawca ujmie w zestawieniu, które będzie stanowiło załącznik 

do protokołu przyjęcia / odbioru pojazdu po naprawie. 

22. Zespoły i podzespoły pozostałe po naprawie pojazdu nieprzedstawiające żadnej 

wartości użytkowej i niemożliwe do regeneracji pozostaną u Wykonawcy usługi 

i zostaną przez niego zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. 

23. Zespoły i podzespoły pozostałe po naprawie pojazdu podlegające regeneracji 

zwracane Zamawiającemu: 

- części silników spalinowych i ich osprzęt (w tym rozruszniki, alternatory, 

prądnico-rozruszniki, turbosprężarki, głowice silników, pompy wtryskowe, 

wtryskiwacze); 

- zespoły układów napędowych i transmisji (w tym mosty, skrzynie: przekładniowe 

i ich pompy, rozdzielcze, biegów, wały napędowe, koła nośne, wahacze); 

- elementy innych układów takie jak sprężarki powietrza, pompy hamulcowe, 

przekładnie kierownicze, serwomechanizmy układu kierowniczego 

i hamulcowego. 
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24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd i jego wyposażenie od chwili 

przyjęcia go od Zamawiającego, do momentu odebrania pojazdu z warsztatu przez 

upoważnioną przez Zamawiającego do tego osobę. 

§ 5 

ZATRUDNIENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych zatrudni do wykonania przedmiotu umowy na podstawie umowy 

o pracę (na pełen etat) pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje –

mechanika samochodowego oraz elektryka samochodowego, realizujących 

umowę na bieżącą naprawę pojazdów służbowych będących na ewidencji 25. 

Wojskowego Oddziału Gospodarczego  

w Białymstoku oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, 

polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 t.j. z późn. zm.). 

Obowiązek dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób tak jak wyżej. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody/dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
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etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonujących 

w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej określonej 

w § 10 ust. 1 ppkt 8) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

NADZÓR NAD WYKONANIEM UMOWY 

1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę(y) upoważnioną(e) całościowo 

za nadzór nad realizacją umowy …………………………………………………. 

2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

…………………………………………………………… 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według 

wartości wymienionej w § 2 umowy. 
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2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

fakturami częściowymi (każda naprawa indywidualnie). 

3. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 21 dni od daty otrzymania  

od Wykonawcy oryginału: 

1) poprawnie wystawionej faktury VAT 

2) poprawnie wystawionego protokołu przyjęcia / odbioru (podpisanego przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego – Załącznik do Umowy nr 1. 

4. Należność będzie opłacona przelewem bankowym. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane 

faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych 

(Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23), tj. faktury spełniające wymagania 

umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, 

o których mowa w art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Zamawiający informuje, 

iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), 

umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim 

pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

obsługiwanego przez Open PEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister 

Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 

Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

7. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne 

za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy 

Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się 

z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, 

że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić 

w godzinach: poniedziałek – czwartek 7:00-15:30, zaś piątek 7:00-13:00. 

W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami 

pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie poniedziałek – 

czwartek 15:30, zaś piątek 13:00 uznaje się, że została ona doręczona 

w następnym dniu roboczym. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany 

we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, 

dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

Bankowe (Dz. U. z 2017r., poz.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  
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9. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu 

lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 

pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także 

za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 

10. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, 

a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się 

do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie 

rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego 

prowadzony jest rachunek VAT. 

§ 8 

WARUNKI GWARANCJI I PROCEDURY REKLAMACYJNE 

1. Wykonawca na użyte do naprawy części, udzieli gwarancji nie krótszej, niż 

gwarancja producenta części lub gwarancja zakładu, który regenerował daną 

część, nie mniejsza niż 1 rok. 

2. Wykonawca na wykonaną usługę udzieli ….. miesięcy gwarancji, liczonej od dnia 

podpisania protokołu przyjęcia / odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2. 

3. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym 

dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu naprawy w przypadku braku 

możliwości naprawienia sprzętu w miejscu awarii, obciąża Wykonawcę. 

4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji 

zostanie automatycznie wydłużony na kolejny okres określony w ust. 2. 

5. Reklamację Zamawiający zgłosi telefonicznie i potwierdzi pisemnie Wykonawcy 

po jej wystąpieniu na nr tel./fax …………………..… lub e-mail …………………… . 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie awarię w ramach reklamacji, 

w ciągu 2 dni roboczych. 

6. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, 

jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

7. Wykonawca gwarantuje, że każda wykonana usługa jest wolna od wad fizycznych, 

prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wada wynika 

z niewłaściwego użytkowania. 

8. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje 

wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane 

gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego 

celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę 

dostarczonych przedmiotów umowy. 



str. 11/19 

9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje pomimo upływu 

terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

§ 9 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonana naprawa przywróci sprawność techniczną pojazdu w zakresie 

zaakceptowanego kosztorysu naprawy. O zakończonej naprawie Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej 

niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem odbioru 

i uzgodni dokładny termin odbioru pojazdu. 

2. Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół przyjęcia / odbioru, 

(Załącznik do Umowy nr 1) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze  

w terminie 24 godzin. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazd 
oraz jego wyposażenie do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, 
tj. do czasu podpisania przez Strony protokołu przyjęcia / odbioru, o którym mowa 
w ust. 3. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie oraz utratę 

sprzętu podczas wykonywania naprawy. W trakcie przebywania sprzętu 

w zakładzie Wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność.  

7. Podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego protokół 

przyjęcia / odbioru pojazdu stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT. Faktura powinna zawierać ilość roboczogodzin 

przeznaczonych na naprawę pojazdu oraz ilość i wartość części zamiennych 

użytych do naprawy. 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu 

przysługuje naliczenie kar umownych (stosownie do wartości brutto 

realizowanej umowy określonej w § 2 ust. 1) w wysokości: 

1) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu kosztorysu naprawy, o którym 

mowa w § 4 ust. 6; 

2) 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający 

nie odpowiada; 
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3) 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada; 

4) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w niedotrzymaniu termin usunięcia awarii, 

o którym mowa w § 4 ust. 12, w § 8 ust. 5 oraz § 9 ust. 4. 

5) 1 % wartości wynagrodzenia brutto od wartości naprawy danego pojazdu, 

w przypadku dwukrotnego, protokolarnego stwierdzenia wadliwej naprawy 

(tj. przy dwukrotnej reklamacji usługi naprawy) tego samego pojazdu; 

6) 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, 

za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

7) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu 

umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci karę  

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 

8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek nie przedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę z 

pracownikami, w sytuacji, gdy doszło do zmiany składu osobowego personelu 

Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się 

wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

poszczególnych prac.  

9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek nie przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni od daty 

otrzymania żądania, imiennego wykazu pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę wymaganych w SIWZ stanowiskach 

z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie 

wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS 

RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 

10) Za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 17 ust. 1  

w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Kary, o których mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy w terminie określonym w wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należytego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur. 
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4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne. 

§ 11 

ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. 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 wykonanie 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.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub części) 

lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

okolicznościach: 

1) Powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (likwidacji 

przedsiębiorstwa); 

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) Wykonawca opóźnia się z realizacją usługi o co najmniej 7 dni bez 

uzasadnionych przyczyn i nie realizuje usługi pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym mu w tym 

celu odpowiednim terminie; 

4) Wykonawca rażąco zawyża koszt usługi naprawy pojazdów; 

5) Pisemnie stwierdzone 3 - krotne, (udokumentowane protokolarnie) 

nienależyte wykonanie usługi; 

6) Zmianie ulegnie struktura organizacyjna lub decyzja w zakresie 

zabezpieczenia usług naprawy sprzętu w jednostkach organizacyjnych MON 

po Stronie Zamawiającego. 

7) Wykonawca przerwał realizację umowy nie informując o tym pisemnie 

Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 12 

WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej 

mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

§ 13 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca powierza Podwykonawcy(om) 

………………………………………………………... wykonanie następującego 

zakresu umowy: ……………………………………………………………………...….. 

Opcjonalnie: 

Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca wykona przedmiot umowy 

samodzielnie. 

2. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może 

powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcy (om), mimo niewskazania 

w ofercie przetargowej takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcom. 

W takim przypadku, Wykonawca pisemnie niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcy (om). 

3. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36a i 36b 

ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22a ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

pisemnie zamawiającemu, iż proponowany inny Wykonawca lub sam Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.  

4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich 

postanowień niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 

Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania 

i zaniechania podjęte przez Podwykonawcę w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 
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§ 14 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych 

Usług o wartości zamówienia do 50% podstawowego. 

2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, 

które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego 

w Umowie. 

3. Udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

§ 15 

KLAUZULA JAKOŚCIOWA 

1. Nie dotyczy. 

§ 16 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany  

jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.). 

§ 17 

DOKUMENT UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

§ 18 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 

1) Podwykonawcy określonego w § 13 ust. 1; 

2) Sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, 

które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia 

zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; 

3) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( w sposób proporcjonalny), gdy: 

a) Wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na skutek 

odwołania złożonego do Krajowej izby Odwoławczej Urzędu zamówień 

Publicznych; 
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b) Wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. 

Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz 

z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ 

na wykonanie umowy. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego 

z oferty Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług  

w 2020 roku. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

§ 19 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zleceniodawca (Administrator) powierza 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 (RODO / ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy 

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe tylko w celu wynikającym z przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

3. Administratorem powierzonych danych osobowych jest 25. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejsza umową, RODO lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych, niezgodnie z niniejsza Umową, RODO lub innymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe 

lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione 

ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w ramach 

realizacji Umowy. 

6. Zabrania się wykorzystywania powierzonych danych osobowych w celach innych 

niż określonych w niniejszej Umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą 

i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie 

danych osobowych w ramach niniejszej Umowy, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych. 
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8. Powierzenie danych osobowych następuje na czas trwania niniejszej umowy 

to jest do dnia 11.12.2020r. 

9. Zleceniodawca powierza Wykonawcy dane osobowe: 

9.1. pracowników Zleceniodawcy zaangażowanych do wykonania umowy - zwykłe 

kategorie danych osobowych;  

9.1.1. zakres kategorii danych powierzonych: 

 dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr dokumentów tożsamości) 

 dane kontaktowe (nr. Telefonu służbowego, służbowy adres e-mail); 

10. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi  

i organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych mu danych 

osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniło wymogi 

powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, 

a w szczególności art. 32 RODO. Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych 

osobowych w pomieszczeniach lub systemach informatycznych zabezpieczonych 

przed dostępem osób trzecich. 

12. Wykonawca oraz osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych są zobowiązane do zachowania ich w poufności, zarówno w okresie 

obowiązywania umowy, jak również bezterminowo po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby upoważnione 

do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu 

obowiązkowi zachowaniu tajemnicy. 

14. Zmawiający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych 

do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. 

15. Wykonawca nie korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających bez 

uprzedniej zgody Administratora. 

16. Zabrania się przekazywania powierzonych danych osobowych innemu podmiotowi 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o każdej okoliczności 

mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych 

osobowych lub jego ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których 

przetwarzane dane dotyczą, a w szczególności o: 

17.1. każdym nieuprawnionym dostępie do danych osobowych powierzonych 

na podstawie niniejszej umowy; 

17.2. każdym naruszeniu zasad ochrony danych osobowych powierzonych 

na podstawie niniejszej Umowy; 
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17.3. wszczęciu kontroli lub postepowania administracyjnego, a także wydaniu 

decyzji administracyjnej lub rozpatrywaniu skargi przez organy państwowe, 

a w szczególności organ nadzorczy, w odniesieniu do danych osobowych 

powierzonych na podstawie niniejszej Umowy. 

18. Termin powiadomienia, o którym stanowi pkt 17 wynosi 24 godziny od chwili 

ujawnienia. 

19. Wygaśnięcie i wypowiedzenie Umowy skutkuje obowiązkiem Wykonawcy, 

do usunięcia lub zwrócenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

zawierających powierzone mu dane osobowe. 

20. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie Umowy skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

w przedmiocie usunięcia wszelkich istniejących kopii dokumentów, plików i treści 

zawierających powierzone mu dane osobowe. 

21. Termin wykonania obowiązków ustanowionych w pkt 19-20 wynosi 7 dni od daty 

rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

22.  Z tytułu naruszenia obowiązku powiadomienia o zidentyfikowanym naruszeniu 

ochrony danych osobowych, ustanowionego w pkt 16, w tym przekroczenia 

ustanowionego terminu 24 godzin, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 

w stosunku do Wykonawcy kary umownej w kwocie 5000 zł 

23. Z tytułu każdorazowego naruszenia pozostałych postanowień Umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia w stosunku do Wykonawcy kary 

umownej w kwocie 2000 zł. 

24. W sprawach odnośnie danych osobowych nieuregulowanych niniejsza umową, 

zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa. 

25. Zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. h RODO, Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać 

Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie 

audytów realizacji zasad powierzenia danych osobowych, w tym inspekcji, 

i przyczyniać się do nich, w szczególności poprzez udostępnienie osobom 

działającym w imieniu Zamawiającego wstępu do pomieszczeń, w których 

przetwarzane są powierzone dane osobowe, a także udostępnienie nośników 

i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. 

§ 20 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te 

zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Białymstoku. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego i innych 

obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby, pod rygorem uznania 

korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres  

za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, 

gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. 

4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający 

i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 na 1 str. – Protokół przyjecia / odbioru. 

Załącznik nr 2 na 1 str. – Wzór kosztorysu. 
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