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Umowa nr  ............................. 2021 
 
 

-WZÓR UMOWY- 
 
 

zawarta w dniu ........................................ 2021 r., pomiędzy: 
 

Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej 

Ul. 1 Maja 12 , 43-300 Bielsko-Biała NIP 5471029394 

reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Hendzla 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a....................................................................................................................................     
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez ......................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1. 
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr …………………… przeprowadzonego 

zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania Dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego 

dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 302.  

3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja warunków 

zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz Oferta i Kosztorys Wykonawcy z dnia ……….. które stanowią 

integralną część umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

− dostarczenia przedmiotu zamówienia do Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich przy  

ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej;  

− zamontowania przedmiotu zamówienia we wskazanych miejscach w budynku Domu Kultury, zgodnie  

z opisem montażu;  

− skonfigurowania, zaprogramowania i ustawienia przedmiotu zamówienia;  

− zapewnienia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji elementów przedmiotu 

zamówienia; 

− uporządkowania miejsca dostawy.  

§ 2. 

1. Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi) dokonywana może być za pomocą: 

a. dla Zamawiającego faksu na następujący numer faksu 338122388 lub e-maila na następujący 

adres:mstraczek@mdk.bielsko.pl 

b. dla Wykonawcy………………….…..………..na następujący adres ………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest do  poinformowania  Zamawiającego  o  zmianie  swojego  adresu  i/lub nr 

mailto:mstraczek@mdk.bielsko.pl
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faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax będzie uznana za 

skutecznie doręczoną.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest …………………………. 

……………………………………… 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy nie później niż na 7 dni 

roboczych przed dniem dostawy za pośrednictwem e-mail na adres: mstraczek@mdk.bielsko.pl.  

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie do 45 dni liczonych od następnego 

dnia po zawarciu umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania obiektem w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 4.  
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że 
wyraża zgodę. 

§ 5. 

 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na drugi dzień od podpisania umowy  

2. Wykonawca  zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie robót należyty ład i porządek, 

a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i P-POŻ.  

3. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi Zamawiającemu 

oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności,  

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji 

zadania, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny 

koszt. 

4. Wykonawca zobowiązuje się porządkować teren prowadzonych prac na bieżąco.  
 

§ 6. 
1. Za wykonanie niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ………………………zł brutto 

(słownie……………………………………………...………………..zł,… ..................................................................... groszy) 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr  

…… …………………………………………………………., w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen 

jednostkowych przedstawionych w ofercie.  

6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zapłata wynagrodzenia 

należnego na podstawie niniejszej  umowy  do  rąk  upoważnionego  Wykonawcy, na rachunek przez niego 

wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do 

pozostałych Wykonawców. 

mailto:mstraczek@mdk.bielsko.pl
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8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz że rachunek bankowy 

wskazywany na wystawionych przez niego fakturach będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. – prawo bankowe lub imiennym rachunkiem  

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, prowadzonym w walucie polskiej, oraz będzie rachunkiem wskazanym w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” prowadzonym na podstawie art. 96 b ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . 

9. Jeżeli wskazany na fakturze rachunek nie będzie odpowiadał treści ust.2 i spowoduje to opóźnienie  

w zapłacie wynagrodzenia, wówczas Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego ani 

roszczenie o odszkodowanie ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki.  

 

§ 7. 
1. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi z materiałów i urządzeń własnych. 

2. Wykonawca może zastosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (osobie odpowiedzialnej) odpowiednie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności karty  

świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.  

 

§ 8. 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, własnym kosztem i staraniem, do: 

1. Prowadzenia robót  w  sposób  uwzględniający  ochronę  zdrowia  i  życia  ludzi,  a  także  środowiska,  

w szczególności: ochronę gleby, ziemi, powietrza, ptaków, nietoperzy, i stanu akustycznego środowiska, a 

także osób oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, za 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, za ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, w stopniu 

całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

3. Zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia, itp., 

4. Dostarczania instrukcji, certyfikatów, kart katalogowych a także innych dokumentów związanych  

z przedmiotem umowy (np. kart gwarancyjnych, instrukcji itp.) w miarę możliwości w języku polskim.  

5. Ubezpieczenia dostawy i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

6. Zabezpieczenia (przed zniszczeniem/zakurzeniem) elementów wyposażenia pomieszczeń, w których będą 

wykonywane prace montażowe. 

§ 9. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, 

b. zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto wskazanego w § 6  ust. 1  za 

każdy dzień zwłoki, 

c. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 
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d. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego    

w § 6 ust. 1. 

3. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na 

rachunek Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania noty obciążeniowej).  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku 

takiego wyznaczenia w terminie do ………. dni od daty powiadomienia Wykonawcy.  

7. Jeżeli Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w znacznej części lub gdy kara 

umowna okaże się rażąco wygórowana Zamawiający może zmniejszyć wysokość kary umownej. 

8. Zmniejszenie kary umownej może nastąpić w szczególności w drodze ugody.  
 

§ 10. 
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancji na okres  

...……..miesięcy, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Podany okres gwarancji dotyczy wbudowanych materiałów, urządzeń i wykonanych robót montażowych. 

3. Strony  ustalają,  że  Wykonawca   odpowiada  z   tytułu  rękojmi  za   wady   przedmiotu   umowy,    

w tym użytych materiałów i urządzeń, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 

4. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w trakcie eksploatacji w okresie gwarancji Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia wykrytych usterek.  

5. Realizacja  uprawnień  z   tytułu   gwarancji   odbywać   się   będzie   według   zasad   określonych   

w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego oraz w § 11 poniżej, w miejscach wskazanych w § 1 umowy. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego       

w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, 

ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca 

uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

7. Okres Rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od następnego dnia po podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego przedmiotu zamówienia.   

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. 

10. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 

§ 11. 
1. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru 

montażu określony w protokole zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia, który stanowi wyłączny 

dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy 

wskazanego w ust. 1 zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót 

dokonać odbioru robót.  

3. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne protokoły, atesty 

materiałowe, aprobaty techniczne, instrukcje,  a także inne dokumenty i opracowania wymagane 

zapisami niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. 

4. Czynności odbioru końcowego. 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że dostawa nie jest gotowa do 

odbioru, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do realizacji dostawy, 

usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 

Jeżeli jednak wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia. 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wówczas w protokole odbioru końcowego Zamawiający 

wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w  terminie  albo  w  sposób  wskazany  w  protokole  odbioru  końcowego  Zamawiający,  po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 

3)  W przypadku przerwania czynności odbioru końcowego z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt 1) 

wówczas za dzień wykonania umowy uważany będzie dzień faktycznego zakończenia czynności 

odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio dostaw. 

6. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym wyznaczając 

mu jednocześnie termin do usunięcia wady. 

7. W przypadkach spornych  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających  na 

celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Wady nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany 

będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych 

wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża  nieodwołalną  i  bezwarunkową  zgodę)  zachowując  prawo do 

naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 12. 
W związku z realizacją umowy (wyłącznie w  tym celu) będzie dochodzić do przetwarzania przez Strony 

umowy danych osobowych  osób  wskazanych przez drugą Stronę. Mając na  uwadze  okoliczność, że 

dochodzi  do udostępnienia między dwoma administratorami danych osobowych, będącymi stronami 
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umowy, danych osobowych osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako osoby  

odpowiedzialne za realizację umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane 

powinien zrealizować określone obowiązki informacyjne. Klauzula Informacyjna Miejskiego Domu Kultury 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony, 

do której dane udostępniono przekazać Klauzulę Informacyjną osobom, których dane zostały 

udostępnione. 

§ 13. 
1. Strony postanawiają,  że  przysługuje  im  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  wypadkach  określonych   

w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyższych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiający może 

odstąpić od umowy, jeżeli: 

a. Wykonawca nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

b. Wystąpią okoliczności wskazane w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c. Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, 

d. Wykonawca naruszył zakaz wynikający z § 15 ust. 4 niniejszej umowy, 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem 

przyczyny odstąpienia. 

2. Odstąpienie  będzie  skuteczne  z  chwilą  doręczenia  drugiej  stronie  oświadczenia  o odstąpieniu  

i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 

uprawnień  nabytych  przed  dniem  odstąpienia,  w  szczególności  w  zakresie  uprawnień  z gwarancji 

jakości, rękojmi i kar umownych. 

3. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 

a. w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół zrealizowanej dostawy według stanu na dzień odstąpienia, 

b. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru dostawy przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawę, która 

została wykonana do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości dostawy. 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części 

przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu 

umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy dopóki umowa nie zostanie wykonana. 
 

§ 14. 
1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) Wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych 

niż oferowany za ceną taką jaka została ustalona w niniejszej umowie;  

2) Zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) Ustawowej zmiany stawki podatku Vat; 

4) Zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 2. 

3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej 

umowy. 
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4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost  

z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych  

w niniejszym paragrafie.  

5. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

1) Terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia:  

a) Przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich i z przyczyn 

niezawinionych przez wykonawcę; 

b) Konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ta nastąpiła na 

skutek okoliczności, których nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie 

wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia; 

b) zmiany cen urządzeń, jeżeli zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego (obniżenie ceny 

urządzeń po dacie zawarcia umowy z wykonawca);  

3) urządzeń objętych dostawą: 

Zmiana obejmuje zmianę parametrów urządzenia pod warunkiem zachowania funkcjonalności 

urządzenia, jednak parametry te nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego oraz 

Zamawiający musi wyrazić zgodę na  tych parametrów. Urządzenia różniące się parametrami od 

wskazanych w specyfikacji materiałowej – zł. nr 7 – muszą być w pełni kompatybilne z pozostałymi 

dostarczanym sprzętem. Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia muszę być o standardzie, 

co najmniej takim samym lub wyższym oraz muszą zgodne z wszelkimi wymaganiami 

obowiązujących norm.  

6. Poza przypadkami określonymi powyżej zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 

1) zakończenia serii produkcyjnej danego urządzenia oraz rozpoczęcia produkcji urządzeń  

o parametrach   technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego,  zmiany 

powszechnie  obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację   przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie  

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności   

i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony  umowy, 

3) wystąpienia przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania 

innych rozwiązań, 

4) wystąpią środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające 

wykonanie zamówienia w terminie wskazanym  w postępowaniu, 

7. Wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o ilość dni przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą 

(tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo 

możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, zamieszki, epidemie, embarga 

itp.) 

8. Dopuszcza się zmiany w sposobie fakturowania i terminów zapłat za faktury.   

Warunki dokonywania zmian: 

1) pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;   
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2)  w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 15. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

3. Zamawiający  może   także   wytoczyć   powództwo   przed   sądem   właściwym   wg   przepisów   o 

właściwości ogólnej lub przemiennej. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego 

przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych  

w wysokości określonej w niniejszej Umowie 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

Bielsko-Biała, dnia ..................................... 

 

Bielsko-Biała, dnia .............................. 

 
…..…..…………………………………………………..  
              (pieczęć i podpis) 

 
     …..…..…………………………………………………..  

(pieczęć i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – Załącznik do umowy  
 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzeniem 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) informuję, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-
Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam danych jest zapewniony pod 
adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych 
Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO (w tym w celu 
kontaktu w związku z wykonywaną umową) jak również rozliczeń z niej wynikających.  

b) dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zaspokojenie przysługujących praw i należności. 

4. Podanie danych poza wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Brak podania danych do umowy 
uniemożliwi nam jednak jej podpisanie. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane na zewnątrz, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionym. 

6. Przekazane dane osobowe na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres jakie te przepisy 
przewidują od dnia wygaśnięcia / rozwiązania umowy. W pozostałych przypadkach w czasie niezbędnym do 
realizacji umowy, dochodzenia roszczeń lub utraty przydatności danych osobowych przez administratora.  

7. Posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) prawo do przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8.   Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

9.   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Przetwarzając dane osobowe stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi 
przepisami prawa i wewnętrznymi zabezpieczeniami Administratora. 

 

 

mailto:mdk@mdk.beskidy.pl

