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WZÓR UMOWY 

UMOWA…./MCS/ . . /2016  
 

zawarta w dniu .............................................. r.  w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ulica Nowy 
Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000338846, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
o kapitale zakładowym 3.500.000,00 zł i numerze NIP 5252465327, REGON 142049482, 
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: …………………. – Prezes Zarządu  

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

………………………… z siedzibą, przy ulicy …………………, 00-000 ………………  wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....…………………..    
….. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: …………….., NIP : ……………REGON: 
………., zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

• ……………………………………………………. 
• ……………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…………………… w …………………,   ul. …………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem ..............., NIP: ……………, 
REGON: …………….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.) do wyboru oferty i zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów cytowanej ustawy. 

 
 

§ 1 Zakres 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zdolności techniczno-

eksploatacyjnej oraz utrzymania bezawaryjnego działania urządzeń systemu 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacjami towarzyszącymi w obiekcie 
Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. 

2. Szczegółowy zakres i warunki prac do wykonania określa opis przedmiotu zamówienia, 
stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 
które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, kwalifikacje oraz 
umiejętności niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy 

 
§ 2 Termin realizacji 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.  
 

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę określoną w ofercie Wykonawcy 

z dnia ……………… stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

1) wartość netto: …………………złotych (słownie: …………………………………), 

2) podatek VAT: ………………..złotych (słownie: …………………………………..), 

3) wartość brutto: ……………….złotych (słownie: ………………………………….).  
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2. Wartość wynagrodzenia miesięcznego określa się jako 1/24 wartości przedmiotu umowy 
określonej w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie miesięczne za wykonywany przedmiot umowy ustala się na kwotę: 

1) wartość netto: ………….złotych (słownie: ………………………………………..), 

2) podatek VAT: ……………..złote (słownie: ………………………………………..), 

3) wartość brutto: …………………złotych (słownie: …………………………………).  

4. Wynagrodzenie w przypadku usług konserwacji jest stałe i obejmuje koszty dojazdów, 
robocizny, materiałów eksploatacyjnych oraz drobnych materiałów pomocniczych. 

5. Koszty napraw przekraczających zakres usług konserwacji pokrywa Zamawiający, przy 
czym wartość naprawy będzie stanowić suma iloczynu ilości roboczogodzin i stawki za 
jedną roboczogodzinę określonej w ust. 6. oraz ceny za części użyte do naprawy. 

6. Ustala się następującą stawkę za 1 roboczogodzinę: ……………….brutto zł (słownie 
złotych: …………………………………/100).  

7. Podstawą rozliczenia między Stronami będzie faktura VAT lub rachunek wystawione 
każdorazowo przez Wykonawcę po upływie miesiąca rozliczeniowego, nie później niż  
w ciągu 7 dni od jego zakończenia: 
1) za wykonane w danym miesiącu rozliczeniowym usługi przeglądu i konserwacji, 
2) za usługi napraw wg zasad ustalonych w ust. 5. 

8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych, przelewem na 
numer rachunku bankowego Wykonawcy, wskazany w dokumencie sprzedaży, do 30 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu: faktury VAT lub rachunku. 

9. Za datę zapłaty, Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

§ 4 Warunki wykonywania umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przeglądy i konserwację oraz niezbędne naprawy 

urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie  
z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz  
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015 poz. 881 z późn. zm.)  

2. Wykonawca wyznaczy osobę uprawnioną do wykonywanie czynności serwisowych zgodnie 
z ustawą, o której mowa w ust. 1.  

3. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 wymaga udokumentowania. 
4. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2 wymaga wpisania do kart urządzeń  

w Centralnym Rejestrze Operatorów w czasie nie dłuższym niż 4 dni od wykonania tych 
czynności.  

5. Zamawiający zapewnia komplet dokumentacji technicznej zawierającej szczegółową 
charakterystykę urządzeń oraz komplet instrukcji w języku polskim. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w stałej gotowości do podjęcia interwencji  
w wypadku nieprzewidzianej awarii. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii nie później niż w następnym dniu 
roboczym od daty zgłoszenia - max 24 h, przy czym czas od zgłoszenia awarii do momentu 
podjęcia naprawy nie może przekroczyć 6 godzin. 

8. W sytuacji, gdy naprawa będzie wymagała użycia części dostępnych wyłącznie na 
zamówienie, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego drogą 
mailową na adres określony w § 7 ust. 1.  

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca niezwłocznie przedstawi kosztorys 
wykonania naprawy do akceptacji Zamawiającego i Strony uzgodnią nowy termin naprawy. 

10. Akceptacja kosztorysu, o którym mowa w ust. 9 następuje na warunkach określonych w § 7 
ust. 5. 

11. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu technicznego, Wykonawca dokona odpowiedniego 
wpisu do paszportu technicznego urządzeń oraz wypełni protokół serwisowy wg wzoru 
określonego przez Zamawiającego. 
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12. Każdorazowo po wykonaniu naprawy Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu do 
paszportu urządzenia oraz niezwłocznie uzupełni właściwe dane w protokole awarii. 

13. Z uwagi na ciągłość pracy Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o., prace mogące 
zakłócić normalny tryb przyjmowania pacjentów i wykonywania zabiegów, powinny być 
wykonywane poza godzinami pracy placówki  lub w dni wolne od pracy, każdorazowo po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

14. Usterki lub awarie mogące zatrzymać lub spowolnić normalny tryb pracy winny być 
usuwane w jak najkrótszym terminie (niezwłocznie). 

15. Wykonawca nie może uzasadniać nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 
brakiem pracowników. W wypadkach, gdy zakres bieżącej konserwacji przekracza  
jego możliwości kadrowe, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na własny koszt 
osób, które wykonają umowę. 

 
§ 5 Gwarancja 

1. Wykonawca na wykonane usługi napraw udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia 
odbioru usługi przez Zamawiającego. 

2. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości wykonanej usługi, Zamawiającemu przysługuje 
prawo wstrzymania realizacji rozliczenia faktury lub rachunku, do czasu właściwego 
wykonania usługi. W tym przypadku rozliczenie następuje w terminie do 30 dni 
od dnia powiadomienia pisemnego przez Wykonawcę o usunięciu usterki. 

3. Termin właściwego wykonania usługi lub usunięcia usterek określają wspólnie 
przedstawiciele obu Stron, z zachowaniem warunków określonych w § 4. 

 
§ 6 Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  
i w wysokości: 

1)   za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 10 
ust.1, w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. umowy, 

2)   za opóźnienie w wykonywaniu usługi, w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 
ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym również za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia usunięcia usterek stosownie do terminów wyznaczonych 
według postanowień § 4 ust., 

3)   za opóźnienie w wykonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 4. w wysokości 0,5% 
ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia 
Wykonawcy z należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych. 

4. Egzekwowanie kar może nastąpić poprzez potrącenie z bieżącego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z faktur, na co wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 
§ 7 Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą, wyznaczona/-e została/-y następująca/-y osoba/-y ze Strony 
Zamawiającego 

………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 

………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 

Do obowiązków osoby/osób wskazanej/ych powyżej należy w szczególności:  

1) stałe nadzorowanie wykonywania umowy; 

2) dokonywania z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania umowy; 

3) przekazywanie informacji i uwag niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu 
umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w zakresie w niej określonym; 
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4) zgłaszanie Wykonawcy wszelkich usterek lub awarii i uzgadnianie terminu oraz kosztów 
ich naprawy  

2. Do kontaktów z Zamawiającym, wyznaczona/-e została/-y następująca/-e osoba/-y ze 
Strony Wykonawcy: 

………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 

………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 

Do obowiązków osoby/osób wskazanej/-ych powyżej należy w szczególności:  

1) stałe nadzorowanie wykonywania umowy,  

2) dokonywanie z drugą Stroną bieżących ustaleń dotyczących wykonywania umowy,  

3) zgłaszanie Zamawiającemu uwag dotyczących wykonywania umowy.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze Strony Zamawiającego jest: 

………………………….,tel…………….e-mail…………………….. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy. Strona dokonująca 
zmiany jest obowiązana powiadomić uprzedzić o swym zamiarze drugą Stronę, 
niezwłocznie, w formie pisemnej. 

5. Strony ustalają następujące formy zgłaszania awarii/usterki do Wykonawcy:  

� pocztą elektroniczną na adres email: …………………………………….., 
� telefonicznie na numer: …………………………………….. . 

1) Do prawidłowego zgłoszenia awarii/usterki Zamawiający zgłaszając awarię/usterkę musi 
podać następujące informacje:  

� imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię/usterkę 

� opis problemu  

2) Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwilą zgłoszenia go do Wykonawcy 
w jeden ze wskazanych powyżej sposobów. 

 
§ 8 Zmiany w umowie 

1. Strony na podstawie przepisów art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana 
umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku niektórych 

przekształceń, przejęć, itp.); 
3) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT –cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie 

zmiana ceny netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której nie było 
informacji w chwili składania ofert, Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy nie będzie 
skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych w § 6 
ust. 1 pkt 1 umowy; 

4) nastąpi zmiana terminu realizacji umowy, wynikająca z przyczyn, których nie dało się 
przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiana, która jest uzasadniona potrzebami 
Zamawiającego, 

5) zmieni się ilość urządzeń podlegających konserwacji i naprawie objętych przedmiotem 
umowy, w wyniku zmniejszenia bądź zwiększenia ich ilości wynikających z zakresu 
działalności Zamawiającego. 

Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo 
uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany umowy. 
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2. Wynagrodzenie będzie ulegało zmianie proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia 
zakresu przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy w sprawie 
zmniejszenia bądź zwiększenia ilości urządzeń podlegających konserwacji i naprawie 
objętych przedmiotem umowy w czasie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed 
przewidywanym zmniejszeniem  lub zwiększeniem. 

3. Zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i naprawie objętych przedmiotem 
umowy ustalają Strony w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że w trakcie realizacji umowy nie są wymagane zmiany w formie 
pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: 
1) obniżenia ceny przedmiotu umowy lub cen jednostkowych poszczególnych prac przez 

Wykonawcę - może to nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego; 
2) dokonania zmian w danych teleadresowych Stron. 
 

§ 9 Zmiana Umowy 
w zakresie  waloryzacji wynagrodzenia pracowników Wykonawcy 

 
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, 
każdorazowo, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 9, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  

w ust. 1 pkt 1 lub 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  
z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od 



 6 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,  
a w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy, do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym 
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 2. 

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

9. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o nie zatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,  
o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy ust. 8 - 9. 

 
§ 10 Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wykonania usługi w sposób sprzeczny 
z umową, w szczególności, gdy wykonane usługi są niezgodne z wymaganiami lub nie 
spełniają standardów jakościowych dla wykonywanych usług – Zamawiający może 
zrealizować rozwiązać umowę w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, skutki odstąpienia następują na 
przyszłość. Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną cześć 
przedmiotu umowy, a Zamawiający zachowuje prawo do gwarancji za wykonane usługi. 

 
§ 11 Zasady poufności 

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 
rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczącej drugiej Strony lub jej 
interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi danymi technicznymi, kosztowymi  
i tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł tych informacji, o ile zastrzeżone zostaną 
przez Strony w formie pisemnej jako poufne, z zastrzeżeniem obowiązków informacyjnych 
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje  
i dokumenty, niezależnie od form ich utrwalenia, otrzymane od Zamawiającego  
w związku z zawarciem umowy – w całym okresie wykonywania zamówienia, jak również 
w okresie trzech lat, liczonych od dnia wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować działań mogących spowodować naruszenie 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych 
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie  
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z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 
§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w postanowieniu § 8 ust. 4 umowy. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego 
sporu. Strony poddają spory rozstrzygnięciu sądu powszechnego miejscowo właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  
po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
   

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


