Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

O2.N4.362.24.2021
Załącznik nr 3
Umowa nr ….

zawarta w dniu ……….. pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a ………..,
NIP ………. REGON: ………… KRS:………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji drobnego
sprzętu będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie z
dostawą nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów
w 2021 roku.
Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w usługi i dostawy w zakresie szczegółowo
określonym w ofercie Wykonawcy z dnia …………… r., oraz ogłoszeniu o zamówieniu
wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie obejmuje:
1) wykonanie kompleksowej obsługi z zakresu napraw mechanicznych oraz konserwacji
sprzętu,
2) dostawę nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do:
a) pił spalinowych,
b) kos mechanicznych,
c) podkrzesywarek,
d) przecinarki do asfaltu,
e) zagęszczarki,
f) wiertnicy glebowej,
g) myjki wysokociśnieniowej,
h) rozdrabniacza gałęzi „SKORPION 120”.
Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą i doświadczenie do przeprowadzania kompleksowego zakresu napraw i
konserwacji sprzętu.
W przypadku:
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1) miejsca siedziby warsztatu naprawczego powyżej 25 km od siedziby Zamawiającego
(tj. ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno) Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od
osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia
wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego i
przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt
i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy
(konserwacji) do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Cena
ewentualnego transportu przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana
w cenę jednostkową roboczogodziny.
2) awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby
odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania
naprawy do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez zamawiającego i
przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po
naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Zamawiającego (ul. 1 Maja
61, 87-200 Wąbrzeźno) na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu
przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową
roboczogodziny.
Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji zapewni Wykonawca
usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim
telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników
zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca wykaże w oddzielnej pozycji na fakturze.
Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i
materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.
Przez nowe części zamienne należy rozumieć:
1) oryginalne części zamienne – części zamienne tej samej jakości co komponenty
stosowane do montażu sprzętu produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tego sprzętu do produkcji komponentów
lub części zamiennych danego sprzętu w tym części zamienne produkowane na tej
samej linii produkcyjnej co komponenty danego sprzętu; przyjmuje się, że części
zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one
wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi
przez producenta danego sprzętu i są one tej samej jakości co części stosowane do
montażu tego sprzętu. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi
umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp.
bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
2) części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent
zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane
do montażu danego sprzętu oraz kompatybilne z urządzeniami, w których będą
zamontowane. Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia
były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne. Opakowanie musi umożliwić pełną
identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności
naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
Szczegółowy wykaz części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do
sprzętu drobnego zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia są ilościami
szacunkowymi.
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10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony
Wykonawcy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie
trwania umowy.
13. Termin dostawy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
bezpośrednio do wskazanego miejsca przez zamawiającego wynosi 2 dni robocze licząc
od daty złożenia zamówienia telefonicznie, faksem lub e-mailem przez upoważnionego
pracownika zamawiającego wskazanego w umowie.
14. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zorganizować dostawę części, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów na własny koszt, transportem zorganizowanym przez
siebie.
§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się:
1) rozpoczęcie
od dnia podpisania umowy
2) zakończenie
31.12.2021 r.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 3
Wynagrodzenie
Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu określonego w § 1 umowy nie
może przekroczyć:
………….. zł (netto) + ………….. zł (VAT 23 %) = ………….. zł (brutto)
Podana powyżej kwota stanowi górną granicę wartości wynagrodzenia. Ceny jednostkowe
w kosztorysie ofertowym pozostają stałe w okresie umowy.
Cena za 1 roboczogodzinę wynosi ……… zł netto.
Maksymalne wynagrodzenie może być nie wykorzystane w okresie zawartej umowy,
natomiast umowa wygasa po upływie terminu jej realizacji określonej w § 2, bądź po
wykorzystaniu całej kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
Wartość umowy określona w § 3 ust. 1 jest wartością maksymalną, a faktyczna wysokość
ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie ze zliczenia wartości faktur
wystawionych po wykonaniu napraw (konserwacji) i realizacji dostaw.
Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym uwzględnia wszystkie koszty
jakie ponosi Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszt
dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy.

§4
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Zamawiającego do 7 dnia:
1) w przypadku usług napraw i konserwacji: po wykonanej usłudze. Każda faktura
zawierać będzie szczegółową specyfikacje kosztów, ze wskazaniem zakresu
wykonanych napraw (konserwacji), określeniem rodzaju sprzętu poddanego naprawie
(konserwacji), ilość roboczogodzin i cenę jednostkową roboczogodziny oraz załączy
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szczegółowe warunki gwarancji na wymienioną ewentualnie część zamienną (materiał
eksploatacyjny, akcesoria),
2) w przypadku dostaw: po wykonanej dostawie nowych części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych lub akcesoriów do miejsca dostawy. Każda faktura zawierać będzie
szczegółową specyfikację kosztów ze wskazaniem ilości, cen oraz wyszczególnienie
nazw towaru będącego przedmiotem dostawy.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji
przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia
przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca: Województwo Kujawsko –
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddział Toruński - Rejon Dróg Wojewódzkich w
Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych
poprzez
Platformę
Elektronicznego
Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) wpisując w odpowiednim miejscu numer
GLN jednostki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie – 5907864502046

1.

2.
3.

4.
5.

§5
Warunki wykonania umowy
Zlecenie wykonania naprawy (konserwacji) i/lub dostarczenia nowych części
zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów będzie dokonywane faksem, emailem lub telefonicznie na numer ………………..…. przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego, a następnie potwierdzane faksem (e-mailem). Zamawiający wymaga
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem (e-mailem) faktu otrzymania
zlecenia. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanego
zlecenia, uznaje się iż zlecenie dotarło do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego
raportu faksu (e-maila) o dostarczeniu zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywania napraw sprzętu.
Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od
upoważnionego pracownika Zamawiającego zlecenia wykonania naprawy (konserwacji)
sprzętu do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu w ciągu 24
godzin od momentu wydania zlecenia, przetransportowania danego sprzętu do miejsca
wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko oraz wykonania usługi w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od odbioru sprzętu z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, a następnie dostarczenia sprzętu na własny koszt w miejsce wskazane
przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu wykonania naprawy
(konserwacji). W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony uzgodnią dłuższy
termin wykonania naprawy.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru sprzętu po wykonaniu naprawy (konserwacji)
niezwłocznie po jego dostarczeniu przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu naprawy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za daną
wykonaną wadliwie usługę,
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b) jeżeli wady uniemożliwiając użytkowanie przedmiotu naprawy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub żądać
wykonania naprawy po raz drugi.
6. Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni robocze od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie.
7. Części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria muszą być dostarczane w
oryginalnych opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniami stosowanymi przez
producenta.
8. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data
ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
9. Zamawiający zastrzega, iż przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku nr
…….. do ogłoszenia o zamówieniu są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez
Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez wykonawcę ceny oferty i wskazania
przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i
rodzaj zamawianych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
10. Termin dostawy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
bezpośrednio do wskazanego miejsca przez Zamawiającego odbędzie się w ciągu
maksymalnie 2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie, faksem
lub e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin realizacji
dostawy. Zamówienie zawierać będzie informacje a temat ilości i rodzaju asortymentu
oraz wskazanie miejsca dostawy.
11. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów na własny koszt, transportem zorganizowanym przez
siebie.
§6
Gwarancja, rękojmia
1. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze (konserwacyjne) 12 miesięcy
gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury.
2. Okres gwarancji dla dostarczonych i montowanych nowych części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dla których producent nie określa terminu
gwarancji, wynosi 12 miesięcy od daty montażu lub odbioru towaru
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeśli zgłosił wady przed upływem tego terminu.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane usługi i/lub dostarczone części
zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria, Zamawiającemu przysługują wobec
Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
6. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez naprawę towaru lub
wymianę na nowy, w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, bądź - w
przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w tym terminie odpowiedzi na reklamację z
uzasadnieniem.
7. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 6 oznaczać
będzie uznanie reklamacji.
8. Okres gwarancji ulega także przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez
zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany towaru
na nowy okres gwarancji rozpoczyna bieg od nowa.
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9. Reklamowane części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria będą odbierane przez
Wykonawcę na jego koszt z miejsca dostawy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu lub wymiany zamówionej części,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, które będą niekompatybilne z naprawianym
sprzętem. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie do odbioru części z
miejsca dostawy na własny koszt oraz do stosownej korekty uprzednio wystawionej
faktury VAT.
§7
Kary umowne
1. W przypadku, gdy Wykonawca:
1) nie przyjmie sprzętu do naprawy lub konserwacji w terminie uzgodnionym
każdorazowo przez Strony, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
2) nie wykona naprawy lub konserwacji w terminie uzgodnionym każdorazowo przez
Strony, przy czym standardowy termin naprawy lub konserwacji nie może być
dłuższy niż 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy sprzętu (z zastrzeżeniem § 5 ust.3),
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za
każdy dzień zwłoki,
3) gdy nie dostarczy zamówionych części, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości brutto
zamówionego asortymentu za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu, przy czym
zwłoka przekraczająca 7 dni roboczych uznawana będzie jako niedostarczenie
przedmiotu zamówienia,
4) nie dostarczy towaru wolnego od wad, w miejsce towarów wadliwych w przypadku o
którym mowa w § 6 ust. 6 i 7, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 %
wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu
towaru wolnego od wad,
5) nie dostarczy przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
500,00 zł za każdy zaistniały przypadek niedostarczenia przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
którakolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 pkt 1 dla wartości łącznej przedmiotu
zamówienia.
3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie
może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 pkt 1 Wykonawcy.
4. Kary wskazane wyżej mogą być stosowane kumulatywnie.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma
prawo potrącić z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od
powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
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1) Wykonawca nie podjął świadczenia usługi lub przerwał jej wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, oraz w ciągu 2 dni od
doręczenia pisemnego upomnienia nie podjął realizacji usług,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację dostaw i
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych, oraz w ciągu 2 dni od doręczenia
pisemnego upomnienia nie podjął realizacji dostaw,
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub
wskazaniami Zamawiającego oraz w ciągu 2 dni od doręczenia pisemnego
upomnienia nadal realizuje wadliwie przedmiot umowy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w
zakresie uniemożliwiającym realizację umowy,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt. od 1) do 4) jest odstąpieniem z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać
uzasadnienie.
§9
Osoby odpowiedzialne
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
…………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
……………..
§ 10
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

1.

2.
3.
4.

§ 11
Dane osobowe
Administrator danych powierza podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 - RODO (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do przetwarzania
na potrzeby niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od administratora
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danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne”).
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy rzeczowo
w Bydgoszczy.
§ 13
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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