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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

- WZÓR- 

 

UMOWA NR MPŚ.III.262.…...2023 

 

zawarta w dniu ……………….…   r. pomiędzy: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pod numerem 2/99, posługującym 
się numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052,  reprezentowanym przez: 

Marzennę Mazur – Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym’ 

 

a ....................................................... z siedzibą w ....................... przy ul. .................................,  

reprezentowanym przez: 

................................   –  ................................. 

.................................   –  ................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,  

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 
dalej zwanej także ustawą PZP pn. „Zakup i dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza 
w Swołowie”, Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania o następującej treści, 
zgodnej w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy   

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddziału – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza  
w Swołowie.  

2. Szacunkowa wielkość przedmiotu umowy wynosi 100 ton.  

3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać przedstawione poniżej parametry minimalne przez 
cały okres obowiązywania umowy: 

1) zgodność z normą DIN plus lub EN plus lub równoważną, 

2) średnica pelletu od 6 do 8 mm, 

3) długość od 10 mm do 40 mm, 
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4) wartość opałowa nie niższa niż 17500 kJ/kg, 

5) wilgotność do 10%, 

6) zawartość popiołu do 1%, 

7) gęstość 1,0 do 1,4 kg/m3. 

4. Wymaganie dotyczące przedmiotu dostawy – dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny: 

1) nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo - 
organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub 
powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z 
budownictwa i odpady z rozbiórki (zgodnie z § 2 pkt 1 lit. e Rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów, Dz. U. z 2020 r., poz. 1860) 

2) nie będzie zawierał w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od 
znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie 
zawierał w sobie dodatków niebiodegradowalnych, niewystępujących naturalnie (np. farby, 
lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych 
zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość 
pozyskiwanych świadectw pochodzenia; 

3) nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, 
gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz 
igliwia. 

5. Wielkość przedmiotu umowy wskazana w ust. 2 stanowi wartość szacunkową, co oznacza, 
że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie, przy czym 
minimalną wielkość świadczenia strony ustalają na poziomie 80 ton. Wykonawcy nie 
przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania 
pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 

6. Zasady realizacji dostaw: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz rozładunku zamówionego pelletu 
drzewnego na własny koszt na placu przed drzwiami kotłowni znajdującej się w budynku 
Swołowo 15, w maksymalnym terminie ………… h od złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. Aby prawidłowo zrealizować dostawę z rozładunkiem, Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji dostawy pelletu samochodem z HDS-em nie dłuższym niż 
12 m. 

2) Pellet drzewny dostarczany winien być na paletach w workach od 15-25 kg każdy. Worki w 
których będzie zapakowany pellet musi posiadać  nazwę  producenta i numeru certyfikatu. 
W przypadku braku oznaczeń należy każdorazowo do partii dostarczanej dostawy oprócz 
aktualnego certyfikatu dołączyć oświadczenie odnośnie parametrów i pochodzenia pelletu. 

3) Jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 8 ton i nie większa niż 20 ton. 

4) Dostarczany pellet drzewny będzie posiadał normę jakościową DIN plus lub EN plus lub 
równoważną, potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanego pelletu w okresie 
wykonywania umowy. Worki w których będzie zapakowany pellet musi posiadać nazwę 
producenta i numeru certyfikatu. W przypadku braku oznaczeń należy każdorazowo do 
partii dostarczanej dostawy oprócz aktualnego certyfikatu dołączyć oświadczenie odnośnie 
parametrów i pochodzenia pelletu. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany części lub całości dostawy na 
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własny koszt, jeżeli nie będzie odpowiadać parametrom opisanym w SWZ, a także 
zawierać będzie inne zanieczyszczenia. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia dostarczanego pelletu  
w czasie transportu oraz wykazania dbałości przy jego załadunku i rozładunku. 

7) Szczegółowe wielkości i terminy dostawy będą każdorazowo zgłaszane przez 
zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dostawy będą odbywać się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 

 

§ 2. 

Termin obowiązywania umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – sukcesywnie dostawy w okresie 11 miesięcy od 
dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. bądź do 
momentu wykorzystania kwoty zawartej w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pelletu w terminie 72 godz. od złożenia 
Zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 umowy. 

 

§ 3. 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………...; 

2) ze strony Wykonawcy:  …………………………………... 

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki 

1. Wykonawca dostarczał będzie pellet drzewny sukcesywnie w ilościach i terminach 
uzgadnianych z Zamawiającym, przy czym termin dostawy winien mieścić się w terminie 
określonym w § 2 ust. 2 umowy.  

2. Wielkość każdorazowej dostawy Zamawiający poda drogą e-mailową na adres  
e mail:……………………………………… (zamówienie). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie dostarczanego pelletu w czasie 
transportu oraz wykazania dbałości przy jego załadunku i rozładunku. 

4. Podczas każdorazowej dostawy Wykonawcy zobowiązany jest dostarczyć aktualny certyfikat 
jakości DIN Plus, EN plus bądź równoważny na dostarczony pellet drzewny. Brak certyfikatu 
stanowi podstawę do odmowy przyjęcia towaru. 

5. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy. Dowodem 
zrealizowania dostawy towaru jest protokół odbioru partii pelletu drzewnego bez wad 
podpisany przez pracownika MPŚ w Słupsku wskazanego w § 3 pkt 1. 

6. W przypadku dostawy wadliwej partii pelletu drzewnego Wykonawca zobowiązuje się do 
przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwej partii pelletu drzewnego oraz pokrycia wszelkich kosztów 
z tym związanych. 

7. Reklamacje z tytułu ilości lub jakości dostarczonego pelletu drzewnego Zamawiający składa 
Wykonawcy natychmiast, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty dostarczenia towaru do 
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kotłowni. 

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni 
od dnia otrzymania reklamacji oraz wystawi fakturę korygującą VAT, stosowną do 
faktycznych ilości lub parametrów jakościowych towaru. 

9. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem pelletu 
drzewnego powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego paliwa. 

10. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru 
na wolny od wad. Wykonawca usunie wadę w terminie w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia 
wady. 

11. W przypadku towaru niespełniającego wymagań określonych w § 1 ust. 2 umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia towaru. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Zamawiający zapłaci na rzecz 
Wykonawcy, cenę łączną w wysokości:                   

netto: …………………..……+ podatek VAT … % tj…………………………………… zł 

brutto (wraz z podatkiem VAT): ………………………………………………………….  zł 

słownie brutto: ……………………………………….  zł. 

zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę na etapie zapytania cenowego. 

2. Rozliczenie będzie następowało po każdej dostawie, wg faktycznej ilości pelletu 
dostarczonego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy zastosowaniu ceny 
jednostkowej za 1 tonę pelletu w wysokości ……………………. zł netto. 

3. Płatności realizowane będą w PLN. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur częściowych za realizację każdorazowej 
dostawy pelletu drzewnego na: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 
5-9, 76-200 Słupsk, NIP: 839-10-03-052. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej za zrealizowaną dostawę 
będzie protokół odbioru towaru bez wad podpisany przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, dokonującego odbioru dostawy, zgodnie z § 4 ust. 7 umowy. 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego 
na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………………… 
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony. 

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kwoty zobowiązania w wysokości, o której 
mowa w § 5 ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia 
przez Zamawiającego ilości towaru niższej niż zakładana. 

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku Wykonawcy. 

10. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do 
Zamawiającego faktury korygującej. 
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§ 6. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez Podwykonawców nie wskazanych przez 
Wykonawcę zgodnie z ust. 2. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jednak nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji usług. 
Obowiązkowi przedłożenia nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
5 000 zł. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy dostawy lub usługi. 

6. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa z Podwykonawcą będzie zawierała 
postanowienie o obowiązku Podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2 dni od 
otrzymania zapłaty całości umówionego wynagrodzenia za usługi wykonane przez 
Podwykonawcę, oświadczenia (dalej „potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia”), którego treść 
będzie odpowiadała poniższym warunkom. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia będzie 
podpisane przez osoby do tego celu umocowane, a jego treść pozwoli jednoznacznie 
stwierdzić, iż całość roszczeń przysługujących z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę 
usług została przez Wykonawcę zaspokojona i że płatność wynagrodzenia uzgodnionego w 
umowie z Podwykonawcą została zrealizowana. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia 
będzie ponadto określać datę, z jaką świadczenie zostało przez Wykonawcę spełnione w 
całości na rzecz uprawnionego Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy z 
Podwykonawcą.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z umową o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny 
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzające, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i 
wymaga dokonania procedury określonej w 12.3 - 12.5 Specyfikacji warunków zamówienia 
(SWZ).  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 7. 

Opóźnienie i kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1)  w wysokości 3% wartości netto zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień 
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zwłoki w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy; 

2) w wysokości 0,8% ceny łącznej netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy za 
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszej umowy; 

3) w wysokości 0,8% ceny łącznej netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy za brak 
dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z § 6 ust. 
5 niniejszej umowy; 

4) w wysokości 10% ceny łącznej netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 
20% ceny łącznej netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar. 

4. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia 
przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej.  

5. Zapłacenie kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostaw, 
jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Kara umowna jest należna bez względu na poniesione przez Zamawiającego szkody. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 10% ceny łącznej netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
Kara umowna nie jest należna, jeżeli odstąpienie nastąpiło w trybie § 8 ust. 1 i 2 umowy. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 
ustawy PZP. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w 
części, której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 
Wykonawca: 

1) Wykonawca nie wywiązał się terminowo z minimum 2 dostaw pelletu drzewnego, 

2) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, 

3) realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej zapisami lub postanowieniami 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
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Specyfikacji warunków zamówienia bądź jej załączników. 

Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 
1 pkt 4 niniejszej umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe 
zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie porozumienia. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich 
kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane 
listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Rozwiązanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, 
jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez 
bezpośrednie negocjacje. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Zmiany umowy 

1. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że 
charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z 
art. 454 ustawy PZP. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia 
istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:  

1) ceny, na skutek: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT) oraz podatku 
akcyzowego, 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 2015 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

d) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o minimum 3,0% – zgodnie ze 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany kwartał 2023 r. w 
stosunku do poprzedniego kwartału 2023 r., podanym przez Prezesa GUS. Wówczas 
cena jednostkowa ulegnie zmianie o podany wskaźnik począwszy od dnia ogłoszenia 
komunikatu Prezesa GUS, nie szybciej jednak niż za II kwartał 2023 r.; maksymalna 
wartość zmiany nie może przekraczać 6,0%; Wykonawca, którego wynagrodzenie 
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zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP; 

e) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
pkt. 3) stosuje się odpowiednio; 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku braku realizacji przedmiotu umowy w 
wymaganej ilości 80 ton w okresie do dnia 31.12.2023 r.; 

3) zmiany sposobu realizacji usług, na skutek zmiany przepisów mających zastosowanie 
do przedmiotu zamówienia; 

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z podwykonawcy, z 
uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 12.4. SWZ; 

5) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.). 

3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2 lub do wykorzystania kwoty, o której mowa 
w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

 

                        ………………………………                      

           Zamawiający                                                                             Wykonawca 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją umowy 

 

Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować członków zarządu 
reprezentujących osobę prawną, pełnomocników osób prawnych, pracowników, którzy są 
osobami kontaktowymi osoby prawnej a także inne zidentyfikowane osoby fizyczne, których 
dane będą przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści klauzuli informacyjnej przekazanej 
przez drugą stronę umowy. 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku  
z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji 
związanej  
z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem 
umowy oraz osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit 
b 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) zwanej dalej RODO.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie 
realizacji umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub 
dochodzenia roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.  

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom 
uprawnionym  
z mocy przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania 
umowy. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, 
obowiązku ich archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu 
do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

 

       …………………………………………  …………………………………………….  

 Administrator danych osobowych                            Kontrahent 


