Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Wzór umowy

Załącznik nr 5
Znak:
ZG-ARCTOWSKI PNU
05 22

WZÓR UMOWY RAMOWEJ NA
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE POLSKIEJ STACJI ANTARKTYCZNEJ IM. H. ARCTOWSKIEGO
W SEZONIE 2022-2023 W SPRZĘT I MATERIAŁY GOSPODARCZE ORAZ BHP WRAZ Z USŁUGAMI DODATKOWYMI
zawarta w Warszawie, w dniu ____________ 2022 r.
(dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-106) przy ulicy
Pawińskiego 5A, wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze
NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819, (dalej: „Zamawiający”), reprezentowanym przez:
–

Agnieszkę Kruszewską – Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Grażyny Deby,
przy czym wydruk z Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk stanowi załącznik nr 1 do Umowy,

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(dalej: „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:
−

_____________________

−

_____________________

przy czym wydruk z odpowiedniego rejestru stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
zwanymi też łącznie w dalszej części „Stronami”.
Zamawiający, na podstawie art. 132 i n. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej:
„pzp”), przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, celem wybrania najkorzystniejszej oferty
i zawarł Umowę, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy produktów oraz do świadczenia usług składających się na
„Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2022-2023 w sprzęt i
materiały gospodarcze oraz BHP wraz z usługami dodatkowymi”, część ______ szczegółowo opisanych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, oraz w ofercie Wykonawcy z dnia
_____________________ 2022 r., stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy (dalej: „Oferta”), a Zamawiający do
zapłaty wynagrodzenia określonego w §8 Umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot Umowy wykonywany będzie na podstawie sukcesywnie składanych zamówień, zawierających
uszczegółowione informacje dotyczące ilości i rodzaju produktów oraz terminu ich dostarczenia (dalej: „Umowy
Wykonawcze”).
3. W Ofercie określone zostały warunki i maksymalne ceny realizacji dostaw oferowanych przez Wykonawcę.
4. Realizacja Przedmiotu Umowy uwarunkowana będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego
możliwości finansowych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość Umowy nie może być mniejsza niż 50 000 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
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§2
UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
1. Realizacja Umowy następować będzie na podstawie Umów Wykonawczych – zgodnie z:
a) art. 313 pzp w przypadku gdy Umowa podpisana jest z jednym Wykonawcą;
b) art. 314 pzp w przypadku gdy Umowa podpisana jest z więcej niż jednym Wykonawcą.
(poniższe ustępy mają zastosowanie w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. a) powyżej)
2. Umowy Wykonawcze udzielane będą na podstawie ofert Wykonawców (dalej: „Oferty Wykonawcze”) złożonych
na zapytanie Zamawiającego, przesłane w formie wiadomości e-mail, na adres poczty Wykonawcy wskazany
w §13 ust. 2 Umowy (dalej: „Zapytanie”).
3. Wykonawca w przeciągu 3 dni od otrzymania Zapytania zobowiązuje się do przedstawienia Oferty Wykonawczej
na wskazany w Zapytaniu przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że Oferta Wykonawcza nie może być mniej
korzystna niż Oferta.
4. Oferta Wykonawcza musi być sporządzona w formie dokumentowej podpisana przez osobę władną do
reprezentacji Wykonawcy.
5. Termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania w sytuacji nagłej i pilnej potrzeby Zamawiającego
w szczególności dotyczących wystąpienia awarii na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (dalej:
„Stacja”). W tej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Oferty Wykonawczej na wskazany
przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania Zapytania.
6. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania Zapytania w terminie umożliwiającym Wykonawcy przygotowanie
i przesłanie Zamawiającemu Oferty Wykonawczej oraz do zawarcia w niej wszystkich niezbędnych informacji do
prawidłowego jej przygotowania zgodnie z formularzem Oferty Wykonawczej.
(poniższe ustępy mają zastosowanie w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. b) powyżej)
1. Umowy Wykonawcze udzielane będą na podstawie przeprowadzonej aukcji elektronicznej (dalej: „Aukcja”).
2. Zamawiający prześle przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do Wykonawców zapytanie (dalej:
„Zapytanie”), w którym określi:
a) przedmiot zamówienia;
b) platformę na której przeprowadzona będzie Aukcja;
c) minimalne wartości postąpień składanych w toku Aukcji;
d) termin otwarcia Aukcji;
e) termin i warunki zamknięcia Aukcji;
f)

sposób oceny ofert w toku Aukcji.

3. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wzięcia udziału w Aukcji na
wskazany w Zapytaniu przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że zaproponowane w Aukcji ceny wykonania
zamówienia nie mogą być mniej korzystne niż te wynikające z Oferty.
4. Zamawiający, po terminie zamknięcia Aukcji udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
w toku Aukcji.
7. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie od zawarcia Umowy Wykonawczej, w
terminie 2 dni dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
§3
REALIZACJA DOSTAW
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1. Dostawy objęte Umową Ramową transportowane kontenerami realizowane będą zgodnie z Formułą FCA (Free
Carrier), a w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym realizowane będą zgodnie z Formułą FOB (Free on
Board) w Porcie w Gdyni lub FAS (Free along ship) w Portach Afryki lub Ameryki Południowej wg INCOTERMS
2020.
2. Wykonawca dostarcza Produkty do określonego miejsca załadunku i w określonym czasie wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za każde nienależyte wykonanie Umowy bądź Umów Wykonawczych z jego
winy, a w szczególności za zwłokę w realizacji Umowy bądź Umów Wykonawczych i związane z tym koszty
transportu.
§4
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) dokonania odprawy celnej eksportowej;
b) uczestnictwa w załadunku dostarczonych Produktów do kontenerów lub na statek ekspedycyjny;
c) zapakowania i opisania dostarczonych Produktów zgodnie ze szczegółową instrukcją pakowania
i przygotowania list ładunkowych zawartą w załączniku nr 5 do Umowy;
d) poinformowania Zamawiającego, w sposób określony w §13 ust. 1 Umowy, o miejscu i terminie pakowaniu
Produktów, na 3 dni przed planowaną datą pakowania danej partii Produktów wynikającej z Umowy
Wykonawczej;
e) dostarczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia specyfikacji ładunkowej kontenera lub manifestu
ładunkowego przed załadunkiem Produktów do kontenerów lub na statek.
2. Wykonawca ponosi koszty:
a) dostarczenia Produktów do magazynów kontenerowych lub na statek ekspedycyjny w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w danym porcie wraz z kosztami
ewentualnego przechowywania towarów w magazynie;
b) sporządzenia i przekazania faktury;
c) uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, podatków (w szczególności cła) oraz innych opłat
związanych z eksportem;
d) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu specyfikacji ładunkowej kontenera lub manifestu ładunkowego;
e) zawiadomienia Zamawiającego o dostarczeniu Produktów do magazynów kontenerowych lub na pokład
statku ekspedycyjnego;
f)

kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do sporządzenia specyfikacji
ładunkowej kontenera lub manifestu ładunkowego i dostarczenia Produktów do magazynów
kontenerowych lub na statek ekspedycyjny;

g) opakowania Produktów i ich znakowania niezbędne do przewozu, o ile nie są one zwyczajowo przewożone
bez opakowania;
h) dostarczenia dokumentu, potwierdzającego dostawę Produktów w formie pisemnej dokumentowej lub
elektronicznej.
§5
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
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1. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o rodzaju transportu oraz o miejscu i terminie
załadunku.
2. Zamawiający ponosi koszty:
a) kupna Produktów;
b) transportu kontenerami lub statkiem ekspedycyjnym;
c) związane z Produktami od momentu odbioru Produktów w miejscu załadunku, podatków (w szczególności
cła) i innych opłat oraz kosztów formalności celnych związanych z importem i tranzytem;
d) dodatkowe wynikające z faktu, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie załadunek Produktów do
kontenerów lub na statek ekspedycyjny:
— nie odbył się lub Zamawiający nie powiadomił Wykonawcy o miejscu załadunku i wymaganym
terminie dostawy Produktów;
— nie został przyjęty lub nie został zakończony, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
e) uzyskania dokumentów (poza dokumentem potwierdzającym dostawę Produktów) wydawanych w kraju
wysyłki, niezbędnych dla dokonania importu lub tranzytu towarów.
§6
DOSTAWY INCYDENTALNE I ZMIANY ILOŚCIOWE
1. W przypadku innej dostawy Produktów niż do Portu w Gdyni Strony w Umowie Wykonawczej ustalą
szczegółowe zasady realizacji takiej dostawy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Produktów w ilościach innych niż zostanie to określone w Umowach
Wykonawczych (maksymalnie +/- 10 %), o ile wynika to z charakteru lub właściwości danego Produktu bądź
sposobu pakowania, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zweryfikowane z uwzględnieniem
faktycznych ilości dostarczonych Produktów i ich cen jednostkowych brutto.
3. Strony dopuszczają możliwość dostaw Produktów w sposób inny od określonego w §3 Umowy (w szczególności
w zakresie terminów i miejsca dostawy) – o ile potrzeba taka wystąpi na skutek zaistnienia sytuacji niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, przy czym może to nastąpić wyłącznie po uprzednim wniosku lub
akceptacji przez Zamawiającego.
4. O wszelkich niezbędnych zmianach co do sposobu wykonania Umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawcę.
§7
TERMINY
1. Umowa zostaje zawarta na okres 13 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Szczegółowe terminy związane z realizacją Umowy oraz Umów Wykonawczych zostaną przekazane Wykonawcy
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich prawidłową realizację.
§8
CENY I NALEŻNE WYNAGRODZENIE
1. Maksymalne ceny jednostkowe brutto za wykonanie dostaw Produktów zostały przez Wykonawcę określone
w Ofercie.
2. Płatności wynagrodzenia za wykonanie Umów Wykonawczych realizowane będą na podstawie prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
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3. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
Umów Wykonawczych (dalej: „Wynagrodzenie”).
4. Zamawiający może żądać potwierdzenia wykonania każdej Umowy Wykonawczej protokołem wykonania
Umowy Wykonawczej, podpisanym przez Strony.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni od dnia wystawienia i dostarczenia faktury,
za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. W Umowach Wykonawczych Strony mogą zawrzeć szczegółowe zapisy dotyczące sposobu dokonywania
rozliczeń i zapłaty Wynagrodzenia.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłacenia zaliczek na poczet wykonania Umów Wykonawczych.
§9
UPRAWNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, w szczególności w przypadku zaprzestania działalności Stacji z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie i może on żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu Umów Wykonawczych zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z danym Wykonawcą bez okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy
Wykonawca uporczywie uchyla się od przedstawienia Oferty Wykonawczej lub w sytuacji, gdy uchyla się od
przedstawienia Oferty Wykonawczej na kluczowe elementy dostawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbiorów jakościowych Produktów przed ich zapakowaniem, o którym
mowa w §4 ust. 1 lit. d) Umowy.
5. Odbiory ilościowe i jakościowe będą prowadzone przed załadunkiem do kontenerów lub na burcie statku,
Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia odbiorów ilościowych i jakościowych za pomocą podmiotu
trzeciego.
§10
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty o najwyższej jakości, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
wykonać usługi z należytą starannością.
2. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Produktów na czas określony
przez producenta, lecz nie krótszy niż 12 miesięcy.
3. Wszelkie reklamacje zarówno ilościowe, jak i jakościowe oraz inne wady w elementach dostarczonych
Produktów zgłaszane będą w terminie do 14 dni od wykrycia wady w sposób określony w §13 ust. 2 Umowy.
4. Produkty posiadające wadę, o której mowa w ust. 3 powyżej, będą wymienione przez Wykonawcę w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego po zasięgnięciu opinii Wykonawcy i z uwzględnieniem możliwości
logistycznych wymiany wadliwych Produktów.
5. Produkty, o których mowa w ust. 4 powyżej, dostarczone zostaną przez Wykonawcę do Stacji na Wyspie King
George (Szetlandy Południowe) na ryzyko i koszt Wykonawcy.
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6. Wykonawca zobowiązany jest odebrać i wywieźć ze Stacji na własny koszt wadliwe Produkty, a w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo:
a) wywieźć wadliwe Produkty ze Stacji na Wyspie King George (Szetlandy Południowe) i/lub je zutylizować na
koszt Wykonawcy,
b) zakupić i dostarczyć do Stacji na Wyspie King George (Szetlandy Południowe) w zamian za wadliwe Produkty,
produkty ekwiwalentne na koszt Wykonawcy.
7. Postanowienia ust. 3, 4, 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi.
8. Naprawy gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, producenta urządzeń lub przez jego
autoryzowanego partnera serwisowego.
9. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 2 i 8 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się, według wyboru
Zamawiającego:
a) dostarczyć części zamienne niezbędne do dokonania naprawy Produktu do siedziby Zamawiającego
w Warszawie w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia
reklamacji, zawierającego opis awarii;
b) usunąć wady Produktu w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie w Stacji na Wyspie King George
(Szetlandy Południowe), z zastrzeżeniem, że termin ten powinien być wyznaczony w sposób umożliwiający
Wykonawcy podróż w obie strony do/z Stacji statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy do/z Stacji, naprawa
nastąpi na koszt Wykonawcy z tym, że transport materiałów i sprzętu oraz osób niezbędnych do wykonania
naprawy i pobyt tych osób w Stacji odbędzie się na koszt Zamawiającego;
c) usunąć wady Produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w siedzibie Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego w sposób umożliwiający przywiezienie Produktu do Polski i wywiezienie go do Stacji na
Wyspie King George (Szetlandy Południowe) statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy z/do Stacji, odbiór
Produktu ze statku ekspedycyjnego w porcie w Polsce celem naprawy i dostawa Produktu na statek
ekspedycyjny w porcie w Polsce oraz naprawa odbędzie się na koszt Wykonawcy.
10. Samodzielne zrealizowanie naprawy przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę części zamiennych
w sposób określony w ust. 10 pkt a) powyżej nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
11. W przypadku stwierdzenia sprzeczności w postanowieniach Umowy i karty gwarancyjnej wydanej wraz
z Przedmiotem Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
§11
KARY UMOWNE
1. W przypadku niezrealizowania bądź nieterminowego zrealizowania przez Wykonawcę dostawy określonej partii
Produktów odpowiednio opakowanych, zleconej do wykonania na podstawie Umowy Wykonawczej,
Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 2% wartości Wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu dostawy ww. Produktów.
2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę Oferty Wykonawczej w terminie, o którym mowa w §2 ust. 3
Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 2% Wynagrodzenia za
Produkty lub usługi objęte Zapytaniem liczonej na podstawie cen brutto zawartych w Ofercie do czasu
poinformowania Zamawiającego o przyczynie braku przedstawienia Oferty Wykonawczej.
3. W przypadku zwłoki w dostawie Produktu, w wyniku której dostawa Produktu nie może być zrealizowana
w terminie i w sposób wskazany w Umowie Wykonawczej, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Produktów na własny koszt bezpośrednio do Stacji na Wyspie King George (Szetlandy Południowe) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości logistycznych oraz zapłaci Zamawiającemu
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kary umowne, o których mowa w ust. 1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego
terminu, Zamawiający ma prawo zakupić i dostarczyć do Stacji brakujące elementy określonej partii Produktów
na koszt Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od dostawy Produktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia za określoną partię Produktów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższającą kary
umowne naliczone na podstawie ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej.
6. Umowy Wykonawcze mogą przewidywać szczegółowe zasady naliczania kar umownych oraz ich wysokość.
7. Kary umowne, określone w ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej nie mogą łącznie przekroczyć 25% całkowitego
Wynagrodzenia Wykonawcy.
§12
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy bądź Umowy
Wykonawczej, jeśli są one wynikiem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza ich wpływem, a w szczególności
aktu władzy lub siły wyższej.
2. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania Umowy zdarzenia, zaistniałe
niezależnie od woli Stron i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające
ekstremalne warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, działania
władz itp.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń
celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.
4. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób,
niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej.
5. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części Umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony
dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień Umowy.
§13
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ORAZ KOMUNIKACJA STRON
1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest:
−

_____________________;

−

numer telefonu: _____________________;

−

adres e-mailowy: _____________________.

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony Wykonawcy jest:
−

_____________________;

−

numer telefonu: _____________________;

−

adres e-mailowy: _____________________.

3. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej, wymaga formy dokumentowej.
§14
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Strony zgodnie potwierdzają fakt, że w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić udostępnienie
danych osobowych pracowników lub współpracowników drugiej Strony, a każda ze Stron stanie się
Administratorem powyższych danych osobowych.
2. Mając na uwadze okoliczność wskazaną w ust. 1 powyżej, w celu wykonania przez jedną ze Stron w odniesieniu
do pracowników lub współpracowników drugiej Strony obowiązku informacyjnego zgodnie z postanowieniami
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), każda ze Stron
zobowiązuje się przedstawić tym pracownikom lub współpracownikom wymagane informacje.
3. Strony oświadczają również, że momencie zawarcia Umowy udzieliły sobie wzajemnie informacji wymaganych
przez art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
jednakże Zamawiający dodatkowo wskazuje, że informacje dotyczące przetwarzania przez niego danych
osobowych dostępne są na stronie Internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.ibb.waw.pl/pl/rodo.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §13 ust. 3 Umowy
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Spory między stronami rozwiązane zostaną na drodze wzajemnych ustaleń i negocjacji, a w przypadku, gdy
Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, sprawę rozstrzygnie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Uznanie za nieważne bądź bezskuteczne części umowy, niezależnie od przyczyny, nie wpływa na ważność
pozostałych postanowień Umowy. Bezskuteczne bądź nieważne postanowienia Strony zastąpią innymi
postanowieniami, dążąc do osiągnięcia w maksymalnym stopniu prawnych i ekonomicznych celów Umowy.
5. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z
Umowy, o ile nie otrzyma uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w __ egzemplarzach, __ dla Wykonawcy i __ dla Zamawiającego.
§16
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Załącznik nr 1 – wydruk z RIN Zamawiającego.
2. Załącznik nr 2 –________________________.
3. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia.
4. Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy __ z dnia _____________________ 2022 r.
5. Załącznik nr 5 – szczegółowa instrukcja pakowania i przygotowania list ładunkowych.

____________________________

____________________________

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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