ZAŁĄCZNIK NR 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum
Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwana dalej „Umową”, następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń pracujących
w systemie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Ośrodkach Stołecznego Centrum
Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 r.:
1. w Ośrodku „Solec”, ul. Solec 71, 00 – 402 Warszawa
2. w Ośrodku „Rozbrat – Jutrzenka” (obiekt Rozbrat), ul. Rozbrat 26, 00 – 429 Warszawa
3. w Ośrodku „Polonia”, ul. Konwiktorska 6, 00 – 001 Warszawa
4. w Ośrodku „Stegny”, ul. Inspektowa 1, 02 – 711 Warszawa
5. w Ośrodku „Szczęśliwice”, ul. Drawska 22, 02 – 202 Warszawa
6. w Ośrodku „Inflancka”, ul. Inflancka 8, 00 – 189 Warszawa
7. w Ośrodku „Grzybowska”, ul. Grzybowska 35a, 00 – 855 Warszawa
8. w Ośrodku „Namysłowska”, ul. Namysłowska 8, 03 – 455 Warszawa
9. w Ośrodku „Moczydło”, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, kartami
serwisowymi urządzeń producenta oraz na warunkach oferty złożonej przez Wykonawcę,
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa obowiązuje do wyczerpania środków przewidzianych w umowie, o których mowa
w § 4 ust. 1 lub do dnia, o którym mowa w ust. 1, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi pierwsze.
§3
Zobowiązania stron
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:
a) utrzymywania powierzonych do konserwacji systemów i urządzeń w należytym stanie
technicznym i użytkowym, zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji w okresie
obowiązywania umowy,
b) prowadzenia okresowych przeglądów serwisowych, zgodnie z terminami określonymi
w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego
o terminie wykonania przeglądu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
c) usuwania awarii.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przez osoby posiadające
uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami oraz kwalifikacje potwierdzone świadectwami
kwalifikacyjnymi do wykonywania powierzonych prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przekaże kopie dokumentów posiadanych
przez osoby skierowane do realizacji umowy, potwierdzających posiadane przez nie
kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji umowy.
4. Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z
zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
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5. Wykonawca będzie stosował przy przeglądach oraz konserwacji urządzeń, części
zamienne spełniające odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem
polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.
6. Termin wykonania przeglądu/prac konserwacyjnych uznaje się za zachowany, jeżeli
Wykonawca wykona usługę zgodnie z postanowieniami Umowy i zgłosi gotowość do
dokonania odbioru. Zgłoszenie gotowości odbioru, dla swej skuteczności, wymaga formy
pisemnej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostosowania wymiaru przeglądów do
zmienionej sytuacji np. rozpoczęcia prac modernizacyjnych Ośrodka, w tym do zmiany
ilości i częstotliwości przeglądów w przypadku rozpoczęcia prac modernizacyjnych,
informując o tym pisemnie Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych usług będących przedmiotem
umowy, w przypadku, gdy ze względu na okoliczności zaistniałe po podpisaniu umowy
oraz potrzeby Zamawiającego, zmiany te są niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wg stawek ryczałtowych
podanych w jego ofercie, za faktyczną ilość wykonanych przeglądów.
9. Czynności przeglądowo – konserwacyjne, uniemożliwiające pracę i funkcjonowanie
obiektu, będą wykonywane poza godzinami pracy Zamawiającego, w czasie uprzednio
uzgodnionym z Zamawiającym.
10. Zamawiający ma prawo do udzielenia wskazówek, co do sposobu wykonania czynności
opisanych w Umowie.
11. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o każdej zmianie stanu
faktycznego lub prawnego, która mogłaby wpłynąć na skuteczność podejmowanych
czynności.
12. Wykonawca będzie udzielał, na żądanie Zamawiającego, informacji o przebiegu
wykonywania Umowy.
13. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy
najpóźniej w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia i dokonać naprawy w terminie
uzgodnionym przez Strony, przy czym w przypadku rozbieżności decydujące jest
stanowiska Zamawiającego. Strony ustalają, że zgłoszenie awarii może nastąpić drogą
telefoniczną lub mailową.
14. W przypadku konieczności sprowadzenia/importu wymaganej części – czas naprawy
może być wydłużony, przy czym musi być uzgodniony z Zamawiającym.
15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdej awarii urządzeń przez cały okres umowy.
16. Awarie zgłaszane będą przez Zamawiającego do Wykonawcy pod numerem telefonu
………………… lub na adres e-mail: ………………………………….
17. Wykonawca, przed przystąpieniem do usunięcia awarii, o której mowa w ust. 15,
zobowiązuje się do przesłania kosztorysu do Zamawiającego, zawierającego ceny części
zamiennych koniecznych do wymiany z powodu powstałej awarii. Koszty robocizny za
czynności związane z wykonywaniem napraw awaryjnych wliczone są w wynagrodzenie
umowne brutto określone w § 4 ust. 1 i 2 umowy.
18. Wymiana lub naprawa części zamiennych, których uszkodzenie jest przyczyną lub
skutkiem awarii może nastąpić wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu kosztorysu przez
Zamawiającego. Wymiana lub naprawa dokonana bez takiej akceptacji odbywa się na
wyłączne ryzyko Wykonawcy pod rygorem utraty prawa do dochodzenia zwrotu kosztów
naprawy dokonanej bez akceptacji Zamawiającego.
19. W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę koszt usunięcia awarii rażąco odbiega
od rynkowych kosztów usunięcia awarii Zamawiający jest uprawniony do zlecenia
usunięcia awarii innemu podmiotowi po cenach rynkowych.
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20. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 13,
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić usunięcie awarii
osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.
21. Przedmiot i zakres napraw, wykonywanych w związku z awarią wymaga potwierdzenia
pisemnego w formie protokołu podpisanego przez obie Strony.
22. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na bezawaryjną pracę instalacji
i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, będących
przedmiotem Umowy, przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 miesięcy po
zakończeniu okresu, na jaki Umowa została zawarta, z zastrzeżeniem, iż jeżeli okres
gwarancji na części i materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji Umowy będzie
dłuższy, gwarancja Wykonawcy obejmować będzie ten okres.
23. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego,
dokona, na wezwanie Zamawiającego, wszelkich napraw, wymiany uszkodzonych
elementów urządzeń lub instalacji oraz uzupełnienia czynnika chłodniczego instalacji
klimatyzacyjnej.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają, w oparciu o ofertę Wykonawcy, maksymalną wartość
wynagrodzenia na kwotę …………………............... zł netto, co wraz z podatkiem VAT
stanowi …………..……….…. zł brutto (słownie: ……….……................... złotych brutto).
2. Strony ustalają, że ceny usług, wymienione w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik
Nr 2 do Umowy, są stałe i nie podlegają zmianom, aż do zakończenia obowiązywania
Umowy.
3. Wartość brutto umowy zawiera zapłatę za przedmiot umowy oraz wszelkie inne koszty
związane z jego realizacją w szczególności podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty
dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi:
ubezpieczenia, itp.).
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół (protokoły) z czynności przeglądowokonserwacyjnych i/lub z usunięcia awarii sporządzany podczas każdej wizyty Wykonawcy
w danym Ośrodku podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.
Prawidłowo sporządzony protokół stwierdzający wykonanie usługi zgodnie z Umową musi
w treści zawierać: - kompletny wykaz elementów podlegających przeglądowi bądź
naprawie, - zakres wykonanych czynności konserwacyjnych bądź naprawczych, ewentualne szczegółowe zalecenia dotyczące sposobu użytkowania elementu/ów w
okresie do następnego przeglądu bądź zakres czynności planowanych do wykonania
podczas następnego przeglądu, - podsumowanie wskazujące czy przedmiot przeglądu
bądź naprawy pracuje prawidłowo czy zgłasza się jakieś zastrzeżenia do jego pracy.
Zaznacza się, że brak zamieszczenia podsumowania w protokole jest podstawą do braku
jego przyjęcia.
5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste należyte wykonane
przedmiotu umowy – potwierdzone protokołem, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca nie
będzie żądał od Zamawiającego zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w przypadku
niewykorzystania maksymalnej kwoty wynikającej z umowy, o której mowa w ust. 1.
§5
Płatność
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury, na podstawie
Protokołu z czynności przeglądowo-konserwacyjnych i/lub z usunięcia awarii
podpisanego przez obie Strony.
2. Wynagrodzenie będzie płatne, po podpisaniu Protokołu, o którym mowa w ust. 1, w
terminie do 21 dni od otrzymania faktury, przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
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3. Po podpisaniu Protokołu, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 15 dni,
Wykonawca każdorazowo wystawi i dostarczy skutecznie fakturę do siedziby
Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
5. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury bez podpisu
Zamawiającego na fakturze.
6. Odbiorcą i płatnikiem faktur, którego adres jest miejscem doręczania faktur wraz
z dokumentami rozliczeniowymi jest:
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st Warszawy
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
7. Faktura wystawiona będzie w sposób następujący:
NABYWCA:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525–22–48–481
ODBIORCA:
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m. st. Warszawy
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.
8. Płatnikiem podatku od towarów i usług jest Miasto Stołeczne Warszawa,
NIP: 525 22 48 481, REGON: 015259640.
9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rozliczeniowy rachunek bankowy
Wykonawcy numer: …………………………………………………………………………
10. Nieterminowa zapłata faktury upoważnia Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych.
11. Wynagrodzenie obejmuje wydatki i koszty związane z realizacją Umowy, wskazane
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.
12. Wynagrodzenie dla Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z poprawnym
wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty wymiany wszystkich
materiałów eksploatacyjnych i części, które są konieczne dla prawidłowego
funkcjonowania instalacji i urządzeń, naprawy instalacji i urządzeń wentylacji
mechanicznej oraz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, usuwania awarii, utylizacji
odpadów, dojazdów i ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów zakupu materiałów podlegających wymianie, o
których mowa w § 3 ust. 17-18.
§6
Kary umowne
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowić
będą kary umowne oraz odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej
szkody.
2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
1) opóźnienia w wykonaniu przeglądu/prac konserwacyjnych – w wysokości 0,5% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego dla danego przeglądu/prac, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów ustalonych w Umowie lub na jej
podstawie;
2) opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia lub w usunięciu awarii, w stosunku do
terminów, o których mowa w § 3 ust. 13 Umowy, w wysokości 0,5 % umownego
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wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia względem terminów ustalonych w Umowie lub na jej podstawie.
3) opóźnienia w dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego, w wysokości 0,5 %
umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia względem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.
4) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto.
3. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych określonych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia (z faktury), na co wyraża on zgodę.
§7
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę.
2. Za rażące naruszenie postanowień Umowy Strony uznają w szczególności:
1) wykonywanie Umowy przy pomocy osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji
i uprawnień niezbędnych do realizacji umowy (m.in. uprawnienia elektryczne SEP do 1
kV, ważne przeszkolenie bhp);
2) opóźnienie w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w Umowie lub na jej
podstawie, trwające ponad 10 dni;
3) nierzetelne wykonywanie czynności przeglądowo – konserwacyjnych, których efektem
są częste awarie i przyspieszone zużycie urządzeń;
4) nieprzeprowadzanie regularnych czynności przeglądowo – konserwacyjnych
(określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy) albo przerywanie ich bez uzasadnionych
przyczyn, nieusuwanie awarii w wyznaczonych terminach oraz niepodejmowanie albo
niekontynuowanie robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w
terminie 3 dni od chwili otrzymania wezwania;
5) stosowanie bez akceptacji Zamawiającego zamiennych materiałów eksploatacyjnych;
6) utracenie zdolności Wykonawcy do wykonywania Umowy, przede wszystkim, gdy
przestał on dysponować wykwalifikowaną kadrą pracowników, posiadających
odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania Przedmiotu
Umowy oraz niezastosowanie i nieustosunkowanie się przez Wykonawcę, w terminie 7
dni, do wskazań otrzymanych na piśmie od Zamawiającego.
7) w przypadku, gdy suma kar umownych, o których mowa w § 6, przekroczy 20% wartości
brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
§8
Cesja
Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§9
Kontakt
Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do uzgodnień i koordynowania Umowy
oraz upoważnionymi do podpisywania protokołów konserwacyjnych i protokołów po usunięciu
awarii stanowiących podstawę do rozliczania wykonywanych usług są:

1. po stronie Zamawiającego:
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a) dla Ośrodka „Polonia” – Pan Paweł Szybiński tel. 728 403 171,
pszybinski@aktywnawarszawa.waw.pl
b) dla Ośrodku „Solec”– Pani Beata Włodarczyk tel. 798 829 735
bwlodarczyk@aktywnawarszawa.waw.pl
c) dla Ośrodka „Stegny” – Pani Ludmiła Haszcz tel. 604 296 835,
lhaszcz@aktywnawarszawa.waw.pl
d) dla Ośrodka „Rozbrat-Jutrzenka” – Pan Maciej Dąbrowski tel. 602 317 077.,
mdabrowski@aktywnawarszawa.waw.pl
e) dla Ośrodka „Szczęśliwice” – Pan Grzegorz Kwiatkowski tel. 600 403 422,
gkwiatkowski@aktywnawarszawa.waw.pl
f) dla Ośrodka „Grzybowska” – Pan Grzegorz Kałużyński tel. 798 829 731,
gkaluzynski@aktywnawarszawa.waw.pl
g) dla Ośrodka „Inflancka” – Pan Jakub Michalak tel. 600 35 714,
jmichalak@aktywnawarszawa.waw.pl
h) dla Ośrodka „Namysłowska” – Pan Włodzimierz Kozielski tel. 728 403 174,
wkozielski@aktywnawarszawa.waw.pl
i) dla Ośrodka „Moczydło” – Pan Andrzej Bronowski tel. 602 531 262,
abronowski@aktywnawarszawa.waw.pl

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

2. po stronie Wykonawcy – Pan/i ……………
tel. ……………………………, e-mail: ………………………………………………………
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Zamawiający informuje poniżej o zasadach
i sposobie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz przysługujących prawach z
tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający, co oznacza, że Zamawiający
odpowiada za wykorzystanie danych Wykonawcy w sposób bezpieczny, zgodny
z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawie danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym
pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji
umowy oraz wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, np.
wystawianie i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, cele
windykacyjne, dochodzenie roszczeń, obowiązek podatkowy, itp.
4. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
umowa. Jeśli Wykonawca wyraził zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego
danych osobowych na cele marketingowe, podstawą przetwarzania przez
Zamawiającego danych jest zgoda Wykonawcy.
5. W każdej chwili Wykonawca może cofnąć zgodę:
a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa,
b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl,
c) telefonicznie dzwoniąc pod numer: 22 16 27 209.
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6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty, z usług których
Zamawiający korzysta w celu realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej
zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. do
czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających) lub dla realizacji przez
Zamawiającego uzasadnionego interesu administratora danych. Zamawiający nie
przekazuje danych Wykonawcy do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do
profilowania Wykonawcy.
9. W każdej chwili Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. W każdej chwili Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego przeniesienia
danych do innego administratora danych.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zamawiającego dane osobowe narusza
przepisy RODO, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania
danych osobowych.
12. Podanie przez Wykonawcę danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji.
13. Podane przez Wykonawcę dane osobowe nie są przez Zamawiającego
wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Wykonawcy
lub wywoływać dla Wykonawcy inne podobnie doniosłe skutki.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

§ 11
Postanowienia końcowe
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych, w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej –
również w zakresie firmy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Roszczenia lub spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Strony będą
starały się rozwiązać polubownie. W razie niemożności porozumienia się Strony ustalają,
że dla rozstrzygnięcia sporu właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – odpowiednio 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część niniejszej Umowy stanowi:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Zakres czynności serwisowych,
3) Załącznik nr 3 – Formularz oferty Wykonawcy.
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