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Za cznik nr 1
do pisma z dnia 18 kwietnia 2018 roku – dot. pyt. i odp. do Og oszenia – nr 1 

Za cznik nr 2 do Og oszenia

PROJEKT UMOWY 

UMOWA
ZP.273.10.2018

Zawarta w dniu .............................. 2018 roku w Zakopanem 
p o m i  d z y: 

Powiatem Tatrza skim reprezentowanym przez Zarz d Powiatu maj cy sw  siedzib                   
w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 w imieniu, którego dzia aj :
– Starosta Tatrza ski   – Piotr B k
– Wicestarosta Tatrza ski  – Jerzy Zacharko 
za kontrasygnat Skarbnika Powiatu – Zofii Garbuli skiej
zwanym dalej „Zamawiaj cym”

a:
Firm  ...................................................................................................................................
reprezentowan  przez: 
–  ................................................. 
–  ................................................. 
zarejestrowan  w ................................................................................................................ 

REGON: ..............................   NIP ..................................... 
zwan  dalej “ Wykonawc ”

cznie zwanych “Stronami“

W wyniku przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia publicznego na us ugi
spo eczne prowadzonego w oparciu o podstawia art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówie  publicznych oraz dokonanego przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy 
zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci:

§1
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si  wykona  na rzecz Zamawiaj cego
zgodnie z niniejsz  umow  us ugi okre lone we Wspólnym S owniku Zamówie  (CPV) jako 
g ówny przedmiot zamówienia:
64100000-7 (Us ugi pocztowe i kurierskie), polegaj ce na wiadczeniu us ug pocztowych i 
kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w 
Zakopanem w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor czania przesy ek listowych i 
paczek oraz ewentualnych zwrotów przesy ek niedor czonych, zgodnie z obowi zuj cymi w 
tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, niniejsz  umow  i ofert  przetargow  z o on  dnia ………..……. 2018 roku.
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2. Przez przesy ki pocztowe, b d ce przedmiotem umowy rozumie si  przesy ki listowe o 
wadze do 2000 g (gabaryt A i B): 
1) Zwyk e – przesy ki nierejestrowane nie b d ce przesy kami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; 
2) Zwyk e priorytetowe – przesy ki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; 
3) Polecone – przesy ki rejestrowane nie b d ce przesy kami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym; 
4) Polecone priorytetowe – przesy ki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym i w obrocie zagranicznym; 
5) Polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesy ki przyj te za 

potwierdzeniem nadania i dor czone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym; 
6) Polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesy ki

najszybszej kategorii przyj te za potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym i w 
obrocie zagranicznym. 

3. Wymiary przesy ek listowych: 
Gabaryt A – przesy ki o wymiarach: 
 minimum: wymiary strony adresowej nie mog  by  mniejsze ni  90 x 140 mm; 
 maksimum: aden z wymiarów nie mo e przekroczy : wysoko  20 mm, d ugo  325 

mm, szeroko  230 mm. 
Gabaryt B – przesy ki o wymiarach: 
 minimum: je li cho  jeden z wymiarów przekracza wysoko  20 mm lub d ugo  325 

mm lub szeroko  230 mm; 
 maksimum: suma d ugo ci, szeroko ci i wysoko ci (grubo ci) 900 mm, przy czym 

najwi kszy z tych wymiarów (d ugo ) nie mo e przekroczy  600 mm. 
Przyjmuje si  tolerancje wszystkich wymiarów ± 2 mm. 

4. Przez paczki pocztowe, b d ce przedmiotem zamówienia rozumie si  paczki pocztowe o 
wadze do 10.000 g (gabaryt A i B): 
1) Zwyk e – rejestrowane nie b d ce paczkami najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym;
2) Priorytetowe – rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym. 

5. Wymiary paczek pocztowych: 
Gabaryt A – przesy ki o wymiarach: 
 minimum: wymiary strony adresowej nie mog  by  mniejsze ni  90 x 140 mm; 
 maksimum: aden z wymiarów nie mo e przekroczy  d ugo ci 600 mm, szeroko

500 mm, wysoko  300 mm. 
Gabaryt B – przesy ki o wymiarach: 
 minimum: je li cho  jeden z wymiarów przekracza d ugo  600 mm, szeroko  500 

mm, wysoko  300 mm; 
 maksimum: suma d ugo ci i najwi kszego obwodu mierzonego w innym kierunku ni

d ugo  nie mo e by  wi ksza ni  3000 mm, przy czym najwi kszy wymiar nie mo e
przekroczy  1500 mm. 

Przyjmuje si  tolerancje wszystkich wymiarów ± 5 mm. 
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6. Przez przesy ki kurierskie ekspresowe do 24 godzin, b d ce przedmiotem zamówienia 
rozumie si  paczki pocztowe o wadze do 20.000 g: 
1) przesy ki kurierskie ze standardowym terminem dor czenia w dniu nast pnym po dniu 

nadania.
7. Wymiary przesy ki kurierskie ekspresowe do 24 godzin: 

 opakowanie firmowe do 1 kg – koperta do us ugi kurierskiej; 
 maksymalne wymiary przesy ki: (d ugo  + szeroko  + wysoko ) =<250 cm przy 

czym maksymalna d ugo  = 150 cm 
Przyjmuje si  tolerancje wszystkich wymiarów ± 5 cm. 

§ 2 
Czas trwania umowy 

1. Rozpocz cie wykonania umowy strony ustalaj  na dzie  01 maja 2018 roku. 
2. Zako czenie wykonania umowy strony ustalaj  na dzie  30 kwietnia 2019 roku. 
3. Umowa ulega wyga ni ciu przed up ywem terminu wskazanego w ust. 2 w przypadku 

wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przys uguj cego wykonawcy z tytu u
realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kontrola stanu 
wykorzystania tej kwoty nale y do Zamawiaj cego.

§ 3 
Wykonanie umowy 

1. Wykonawca o wiadcza, e posiada niezb dn  wiedz , do wiadczenie potencja
ekonomiczny i techniczny oraz pracowników niezb dnych do realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy.

2. Przedmiot niniejszej umowy, tj. wiadczenie us ug pocztowych realizowana b dzie
codziennie w dni robocze od poniedzia ku do pi tku, na rzecz Zamawiaj cego, tj. Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane. 

3. Wykonawca zapewni mo liwo  dokonywania ewentualnych zwrotów oraz nadawania 
wszystkich przesy ek obj tych przedmiotem umowy, w placówkach nadawczych Wykonawcy 
czynnych od poniedzia ku do pi tku w godzinach co najmniej od 8:00 do 15:30 
usytuowanych na terenie Miasta Zakopane – wówczas Zamawiaj cy b dzie osobi cie
dostarcza  i odbiera  ewentualne zwroty przesy ek do/z placówki Wykonawcy. W przypadku 
braku placówki nadawczej na terenie Miasta Zakopane Wykonawca b dzie zobowi zany do 
odbioru przesy ek i dokonywania ewentualnych zwrotów bezpo rednio w siedzibie 
Zamawiaj cego, co najmniej dwa razy dziennie po raz pierwszy w godzinach 8:30 – 11:00 
oraz po raz drugi w godzinach 13:00 – 15:00. 

4. Nadania przesy ek do adresatów nast powa  b dzie w dniu ich nadania przez 
Zamawiaj cego, nie pó niej jednak ni  w nast pnym dniu roboczym po dniu ich nadania 
przez Zamawiaj cego. Wykonawca b dzie przekazywa  Zamawiaj cemu potwierdzenie 
odbioru przesy ki przez adresata niezw ocznie po dokonaniu dor czania przesy ki. W 
przypadku nieobecno ci adresata, przedstawiciel Wykonawcy, pozostawia zawiadomienie o 
próbie dor czenia przesy ki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat mo e odebra
przesy k  w terminie 7 kolejnych dni, licz c od dnia nast pnego po dniu zostawienia 
wiadomo ci u adresata. Miejsce odbioru przesy ek musi znajdowa  si  w placówce 
Wykonawcy znajduj cej si  na terenie Miasta/Gminy adresata przesy ki. Je eli adresat nie 
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zg osi si  po odbiór przesy ki w ww. terminie Wykonawca sporz dza powtórnie 
zawiadomienie po up ywie 7-go dnia o mo liwo ci jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po 
up ywie terminu odbioru przesy ka niezw ocznie zwracana jest Zamawiaj cemu wraz z 
podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 

5. Potwierdzenie nadania przesy ki rejestrowanej wydane przez Wykonawc  musi mie  moc 
dokumentu urz dowego. Zamawiaj cy wymaga aby potwierdzenie nadania jednoznacznie 
okre la o dat  przyj cia przesy ki oraz miejsce jednostk  organizacyjn  Wykonawcy. 
Przyj cie przesy ek do obrotu pocztowego przez Wykonawc  b dzie ka dorazowo
dokumentowane piecz ci , podpisem i dat  w ksi ce nadawczej (dla przesy ek
rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilo ciowym dla przesy ek nierejestrowanych. 

6. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do umieszczenia na przesy ce listowej i paczce nazwy 
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocze nie w pocztowej ksi ce nadawczej dla 
przesy ek rejestrowanych), okre laj c rodzaj przesy ki (zwyk a, polecona, priorytet, 
zadeklarowana warto  czy ze zwrotnym po wiadczeniem odbioru – ZPO), umieszczania 
nadruku (piecz tki) okre laj cej pe n  nazw  i adres Zamawiaj cego na stronie adresowej 
ka dej nadawanej przesy ki oraz oznaczenie potwierdzaj ce wniesienie op aty za us ug .

7. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do nadawania przesy ek w stanie uporz dkowanym, przez co 
nale y rozumie :
1) dla przesy ek rejestrowanych – wpisanie ka dej przesy ki do pocztowej ksi ki

nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których orygina  b dzie przeznaczony dla 
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowi  b dzie dla Zamawiaj cego
potwierdzenie nadania danej partii przesy ek,

2) dla przesy ek zwyk ych  nierejestrowanych – zestawienie ilo ciowe przesy ek wg 
poszczególnych kategorii wagowych sporz dzone dla celów rozliczeniowych w dwóch 
egzemplarzach, z których orygina  b dzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 
rozliczeniowych, a kopia stanowi  b dzie dla Zamawiaj cego potwierdzenie nadania 
danej partii przesy ek.

Wzory pocztowej ksi ki nadawczej oraz zestawienia ilo ciowo warto ciowego zostan
uzgodnione z Wykonawc .

8. Wykonawca zobowi zany b dzie do wiadczenia us ugi przekazywania ZPO (zwrotnego 
potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesy ek pocztowych Zamawiaj cemu, przez 5 dni w 
tygodniu, tj.: od poniedzia ku do pi tku.

9. Do przesy ek wychodz cych ze Starostwa Powiatowego w Zakopanem u ywane b d
koperty i opakowania w asne Zamawiaj cego. Opakowanie przesy ek listowych stanowi 
koperta Zamawiaj cego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno 
stanowi  zabezpieczenie przed dost pem do jej zawarto ci. Ponadto powinno 
uniemo liwia  uszkodzenie przesy ki w czasie przemieszczania. Je li przesy ki listowe oraz 
paczki wymaga  b d  specjalnego, odr bnego oznakowania lub opakowania w a ciwego
dla danego Wykonawcy – Wykonawca dostarczy we w asnym zakresie wszelkie materia y
niezb dne do tego celu. 

10. Waga przesy ki okre lona b dzie przez Wykonawc  w momencie jej otrzymania od 
Zamawiaj cego.

11. Wykonawca w terminie 7 dni, licz c od dnia zawarcia niniejszej umowy, przeka e
Zamawiaj cemu na pi mie numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne 
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ustalenia niezb dne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia w tym wska e
przedstawiciela Wykonawcy, który b dzie pe ni  rol  Opiekuna klienta w stosunku do 
Zamawiaj cego.

12. Ze strony Zamawiaj cego odpowiedzialny za wykonanie umowy b dzie Naczelnik Wydzia u
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zakopanem. 

13. Bie ce ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia (za wyj tkiem ustale
finansowych) uzgadniane b d  przez Zamawiaj cego z ustanowionym przedstawicielem 
Wykonawcy – Opiekunem klienta.

14. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez Wykonawc
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

15. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  umow  z u yciem w asnych materia ów i urz dze .
16. Wykonawca zobowi zuje si :

1) do o y  nale ytej staranno ci w wykonywaniu umowy, 
2) utrzyma  w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwi zku z jej wykonywaniem. 

17. Wykonawca zobowi zuje si wiadczy  us ugi pocztowe zgodnie z opisem zawartym w 
niniejszej umowie oraz zgodnie z: 
1) warunkami wynikaj cymi z obowi zuj cych przepisów prawa, w tym w szczególno ci:

 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z dnia 02 
sierpnia 2017 roku, poz. 1481 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z dnia 01 
lutego 2017 roku, poz. 201 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Post powania Administracyjnego 
(j.t. Dz. U. z dnia 27 czerwca 2017 roku, poz. 1257 ze zm.); 

 Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku 
w sprawie warunków wykonywania us ug powszechnych przez operatora 
wyznaczonego (Dz. U. z dnia 09 maja 2013 roku, poz. 545); 

 Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku 
w sprawie reklamacji us ugi pocztowej (j.t. Dz. U. z dnia 26 lutego 2018 roku, 
poz. 421); 

 Umowa Mi dzynarodowa – Siódmy protokó  dodatkowy do Konstytucji 
wiatowego Zwi zku Pocztowego, Regulamin Generalny wiatowego Zwi zku

Pocztowego wraz z za cznikiem – Regulaminem wewn trznym Kongresów, 
wiatowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotycz ce pocztowych us ug

p atniczych, sporz dzone w Bukareszcie dnia 05 pa dziernika 2004 roku (Dz. U. 
z dnia 08 listopada 2007 roku, Nr 206, poz. 1494); 

 Umowa Mi dzynarodowa – Regulamin Poczty Listowej, wiatowy Zwi zek
Pocztowy sporz dzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 roku (Dz. U. z dnia 21 
czerwca 2007 roiku, Nr 108, poz. 744); 

 Umowa Mi dzynarodowa – Regulamin Dotycz cy Paczek Pocztowych, 
wiatowy Zwi zek Pocztowy sporz dzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 roku 

(Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007 roiku, Nr 108, poz. 745); 
 oraz wewn trznymi regulaminami Wykonawcy, wydanymi na podstawie 

obowi zuj cych przepisów prawa, o ile regulaminy te nie pozostaj  w 
sprzeczno ci z postanowieniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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2) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami. 
18. Zamawiaj cy zastrzega, e w przypadku zmiany wy ej cytowanych przepisów prawnych w 

trakcie realizacji us ug obj tych przedmiotem niniejszej umowy b d  mia y zastosowanie 
przepisy obowi zuj ce, bez konieczno ci aneksowania umowy. 

19. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania si  do nich bez obci ania Zamawiaj cego
dodatkowymi czynno ciami nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególno ci dodatkowymi 
obci eniami finansowymi, z wy czeniem obowi zków le cych po stronie Zamawiaj cego
na o onych na niego przez zmian  prawa. 

20. Postanowienia wewn trznych uregulowa  Wykonawcy sprzeczne z niniejsz  umow  i Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, a nie wynikaj ce z powy szych aktów prawnych, nie wi
Zamawiaj cego.

21. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne b dy pope nione przez 
Zamawiaj cego w zakresie kompletowania i wype niania dokumentacji niezb dnej przy 
wysy ce przesy ek za granic .

22. Strony zobowi zuj  si  do nie ujawniania informacji uzyskanych w zwi zku
z realizacj  umowy stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa Wykonawcy i Zamawiaj cego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                  
(j.t. Dz. U. z dnia 26 lutego 2018 roku, poz. 419) i nie mog  by  ujawnione w jakiejkolwiek 
postaci osobom trzecim przez adn  ze Stron. 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj cy zobowi zuje si  zap aci  Wykonawcy 
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen okre lonych w ofercie przetargowej z dnia 
.......................... 2018 roku, w nieprzekraczalnej wysoko ci ................................ z  brutto
w tym ......... % nale nego podatku VAT (s ownie: …………………………..…………….). 

2. Wykonawca zobowi zany jest do stosowania cen jednostkowych brutto podanych w ofercie 
przetargowej stanowi cej Za cznik Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywi cie zrealizowan  us ug  zgodnie z cenami 
jednostkowymi okre lonymi przez Wykonawc  w ofercie przetargowej, o których mowa 
wy ej w ust. 2. 

4. Ceny zaoferowane przez Wykonawc  w ofercie przetargowej nie ulegn  zmianie przez ca y
okres obowi zywania umowy, za wyj tkiem sytuacji okre lonych w § 7 umowy. 

5. Wykonawcy nie b d  przys ugiwa y adne roszczenia wobec Zamawiaj cego,
w przypadku, gdy czne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy, okre lonego
w § 1 umowy, b dzie ni sze od wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w ust. 1. 

6. Zamawiaj cy zastrzega, i  ilo  poszczególnych przesy ek w stosunku do okre lonych w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), mo e ulec zmianie z zastrze eniem, i  warto  tych 
przesy ek nie przekroczy warto ci przedmiotu umowy. Z tego tytu u Wykonawcy nie b d
przys ugiwa y adne roszczenia.

7. Podstaw  rozlicze  finansowych jest suma op at za us ug  odbioru poszczególnych 
przesy ek pocztowych, nadane i zwrócone przesy ki, stwierdzona na podstawie dokumentów 
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nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z tabel  asortymentowo-
cenow  (Za cznik Nr 2 do umowy). 

§ 5 
Warunki p atno ci

1. Rozliczenia finansowe mi dzy Stronami z tytu u realizacji przedmiotu umowy dokonywane 
b d  z do u, tj. w terminie pó niejszym ni  dzie  nadania przesy ek z zastrze eniem, i
obliczenia dokonuje si  w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 

2. Okres rozliczeniowy op aty „z do u” za us ugi obj te przedmiotem zamówienia ustala si  na 
miesi c kalendarzowy. 

3. Faktury VAT z tytu u nale no ci wynikaj cych z realizacji niniejszej umowy, wystawiane 
b d  w terminie do 7 dni od zako czenia okresu rozliczeniowego. 

4. Wykonawca wystawi faktur  VAT zawieraj c  specyfikacj  wykonanych us ug, p atn
przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty jej 
otrzymania.

5. Wykonawca faktur  wystawi dla Powiatu Tatrza skiego maj cego sw  siedzib  przy ulicy 
Chramcówki 15, 34-500 Zakopane. Ponadto Zamawiaj cy o wiadcza, e jest p atnikiem
podatku od towarów i us ug VAT i posiada NIP: 736 – 17 – 20 – 593. 

6. Za dzie  zap aty przyjmuje si  dzie  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.

§ 6 
Kara umowna 

1. Z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku lub 
uszkodzenia przesy ki, Zamawiaj cemu przys uguje odszkodowanie oraz inne roszczenia 
zgodnie z zasadami okre lonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe 
(j.t. Dz. U. z dnia 02 sierpnia 2017 roku, poz. 1481 ze zm.). 

2. Wykonawca p aci Zamawiaj cemu kar  umown  za odst pienie od umowy z przyczyn 
zale nych od Wykonawcy w wysoko ci 10 % wynagrodzenia okre lonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszcze  przewy szaj cych kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne z tytu u zdarze  okre lonych w ust. 1 Wykonawca wyp aci Zamawiaj cemu na 
rachunek bankowy, po przeprowadzeniu post powania reklamacyjnego i wydanej na jego 
podstawie decyzji, w trybie okre lonym w ustawie z dnia 23 listopada 2013 roku – Prawo 
pocztowe.

5. Kary umowne z tytu u zdarze  okre lonych w ust. 2, Wykonawca wyp aci Zamawiaj cemu 
na postawie noty ksi gowej wystawionej przez Zamawiaj cego.

§ 7 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowie  zawartej umowy mo e nast pi  za zgod  obu stron wyra on  na 
pi mie w formie aneksu pod rygorem niewa no ci takiej zmiany tylko i wy cznie w 
przypadku, i na zasadach szczegó owo okre lonych w art. 144 ustawy Prawo zamówie
Publicznych oraz niniejszym paragrafie. 

2. Us ugodawca dopuszcza mo liwo  dokonania zmiany wynagrodzenia okre lonego w § 4
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niniejszej umowy w przypadku zmiany obowi zuj cej stawki podatku VAT za wiadczenie
us ug b d cych przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki 
nast puje z dniem wej cia w ycie aktu prawnego zmieniaj cego stawk  podatku VAT, przy 
czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. 

3. W przypadku uzasadnionej zmiany w zakresie sposobu wykonania lub zakresu 
wiadczonych us ug b d cych przedmiotem umowy proponowanych przez Zamawiaj cego

lub Wykonawc , je eli te zmiany s  korzystne dla Zamawiaj cego (np. wprowadzenie 
nowych us ug, rozszerzenia lub modyfikacji us ug obecnych. 

4. W przypadku zmian obowi zuj cego prawa powoduj cego, e realizacja przedmiotu umowy 
w niezmienionej postacji stanie si  niecelowa. 

5. W przypadku gdy zaistnieje niemo liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczno  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za któr adna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialno ci, a skutkuj ca brakiem mo liwo ci nale ytego wykonania umowy, zgodnie 
z warunkami okre lonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

6. W przypadku dzia a  osób trzecich uniemo liwiaj cych wykonanie prac, które to dzia ania
nie s  konsekwencj  winy którejkolwiek ze stron. 

§ 8 
Ochrona danych osobowych 

1. W celu prawid owego wykonania przez Wykonawc  obowi zków wynikaj cych z niniejszej 
umowy i wy cznie w zakresie niezb dnym dla wykonania przez Wykonawc  takich 
obowi zków, Zamawiaj cy b d cy Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z dnia 28 
czerwca 2016 roku, poz. 922 ze zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich 
rodzajów danych osobowych, w których posiadaniu jest Zamawiaj cy. Wykonywanie przez 
Wykonawc  operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczaj cych zakres i 
cel opisane powy ej wymaga ka dorazowej pisemnej zgody Zamawiaj cego.

2. Wykonawca o wiadcza, i  zastosuje rodki zabezpieczaj ce, o których mowa w art. 36-39 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada
urz dzenia i systemy informatyczne s u ce do przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowi zuje si  do bezwzgl dnego zachowania w poufno ci danych 
i informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy, tak w czasie jej trwania, jak i po jej 
zako czeniu.

4. Wykonawca zapewnia, e przetwarzane dane osobowe b d  wykorzystane wy cznie w 
celu realizacji umowy. 

5. Zamawiaj cy zobowi zuje Wykonawc  do natychmiastowego powiadomienia Administratora 
Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufno ci danych osobowych 
przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

6. Wykonawca na pisemne danie Administratora Danych Osobowych umo liwia
Zamawiaj cemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 
osobowych w sytuacjach odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 5. 
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7. W przypadku korzystania w trakcie realizacji umowy z podwykonawców, Wykonawca 
zobowi zany jest do uzgodnienia tego faktu z Zamawiaj cym, m.in. celem ustalenia 
warunków korzystania i przetwarzania danych osobowych Starostwa Powiatowego w 
Zakopanem w formie pisemnej. 

8. W sprawach nie unormowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 9 
Rozwi zanie umowy 

1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo rozwi zania umowy ze skutkiem natychmiastowym: 
1) W przypadku naruszenia postanowie  niniejszej umowy oraz warunków przetargu 

b d cego podstaw  zawarcia niniejszej umowy, 
2) W przypadku nienale ytego wykonywania przez Wykonawc  przedmiotu umowy, 
3) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawc  omijania warunków bezpiecze stwa i 

ochrony danych osobowych, 
 z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. 

2. Przed rozwi zaniem umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiaj cy wezwie pisemnie 
Wykonawc  do usuni cia naruszenia pod rygorem rozwi zania umowy. 

3. Rozwi zanie umowy mo e by  dokonane na pi mie przez ka d  ze Stron, z zachowaniem 
trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesi ca
kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym nast pi o wypowiedzenie. 

§ 10 
Postanowienia ko cowe 

1. Zmiana postanowie  zawartej umowy mo e nast pi  za zgod  obu stron wyra on  na 
pi mie w formie aneksu pod rygorem niewa no ci takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla 
Zamawiaj cego, je eli przy ich uwzgl dnieniu nale a oby zmieni  tre  oferty przetargowej 
z o onej przez Wykonawc , z zastrze eniem postanowie  § 7 umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umow  maj  zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks 
Cywilny oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Post powania Cywilnego. 

4. Rozpatrywanie sporów wynik ych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy 
zgodnie poddaj  S dowi w a ciwemu wed ug siedziby Zamawiaj cego.

5. Umow  spisano w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, po dwa dla ka dej ze stron. 
6. Integraln  cz ci  umowy jest Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z za cznikami oraz oferta 

Wykonawcy.

Za czniki:
1. Za cznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  
2. Za cznik nr 2 – Oferta przetargowa Wykonawcy 

Zamawiaj cy:       Wykonawca:
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