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(WZÓR UMOWY)
UMOWA NR ZOLiRM/ …….. /2020
zawarta w dniu .........2020 r. w Poznaniu pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001987,
NIP 7821413161, REGON: 631137029,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………… z siedzibą w ……………….
reprezentowanym przez:…………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do
budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w
Poznaniu) na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz przenosić na Zamawiającego własność dostarczonego mu Paliwa
gazowego, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia
stanowiących integralną część umowy.
2. Niniejsza umowa nie obejmuje gazu ziemnego wysokometanowego, przyłączenia, opomiarowania oraz
jakość gazu ziemnego wysokometanowego, które wchodzą w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
a) Generalnej Umowie Dystrybucyjnej - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą
a OSD określającą ich wzajemne prawa i obowiązki związane z świadczeniem usługi dystrybucyjnej w
celu realizacji niniejszej umowy;
b) OSD (Operatorze Systemu Dystrybucyjnego) - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych;
c) punkcie poboru - należy przez to rozumieć miejsce dostarczania gazu ziemnego wysokometanowego;
d) okresie rozliczeniowym - należy przez to rozumieć okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń
pomiarowych następuje rozliczenie zużytego gazu ziemnego wysokometanowego;
e) taryfie - należy przez to rozumieć zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobrany gaz
ziemnego wysokometanowego,
f) umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę;
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g) umowie o świadczenie usług dystrybucji - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy
Zamawiającym a OSD określającą prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi
dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na
sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego oraz pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe dla gazu ziemnego wysokometanowego sprzedanego w ramach tej umowy.
2. Planowaną wysokość zużycia gazu ziemnego wysokometanowego dla punktów poboru, o których mowa
w § 1 ust. 1 szacuje się na 1 950 000,00 kWh.
3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego,
poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu ziemnego wysokometanowego według cen określonych w
dokumentacji przetargowej.
4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia gazu ziemnego wysokometanowego dla w/w
punktów poboru określana jest każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD.
5. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego gazu ziemnego wysokometanowego zakupionego
przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranego gazu
ziemnego wysokometanowego. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione będą w cenie
gazu ziemnego wysokometanowego.
6. Zamawiającego oświadcza, że kupowana na podstawie umowy gaz ziemny wysokometanowego zużywany
będzie na potrzeby odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a Prawa energetycznego.
§3
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
- pobierania gazu ziemnego wysokometanowego, zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami
prawa;
- terminowego regulowania należności za zakupiony gaz ziemny wysokometanowy;
- zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy i planowanej wysokości zużycia w okresie
obowiązywania umowy.
§4
1. Sprzedawany gaz ziemny wysokometanowy będzie rozliczany według cen jednostkowych gazu ziemnego
wysokometanowego, określonych w dokumentacji przetargowej, które wynoszą zgodnie z ofertą
Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….
2. Ceny, według których rozliczana będzie sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego, pozostaną niezmienne
przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określnych w § 9 niniejszej umowy.
3. Należność Wykonawcy, za zużyty gaz ziemny wysokometanowy w okresach rozliczeniowych, obliczana
będzie jako iloczyn ilości sprzedanego gaz ziemnego wysokometanowego, ustalonej na podstawie wskazań
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych gaz
ziemnego wysokometanowego określonego w ust. 1.
4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.
5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego
jak i z tytułu dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (z OSD) odbywać się będzie według jednego,
wspólnego układu pomiarowo - rozliczeniowego.
6. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego przez dwa odrębne
podmioty.
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7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanego gazu
ziemnego wysokometanowy odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.

§5
1. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie brutto: .................... PLN (słownie ......................................), tj.
netto: .................... PLN przy podatku VAT 23 % ................. PLN (zostaną wpisane dane z oferty)
2. Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego w okresie obowiązywania umowy ma charakter
jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu ziemnego wysokometanowego w podanej ilości. Wykonawcy
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej
ilości gazu ziemnego wysokometanowego.
3. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
5. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczonego gazu
ziemnego wysokometanowy.
§6
1. Realizacja przedmiotu umowy i obowiązywanie pełnomocnictw następuję z dniem jej podpisania a sprzedaż
gazu ziemnego wysokometanowy z dniem wygaśnięcia umowy z poprzednim sprzedawcą tj.
od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. (22 m – ce) przy czym nie wcześniej niż z chwilą skutecznego
przeprowadzenia procedury przez Wykonawcę i Zamawiającego zmiany sprzedawcy z operatorem sieci
OSD.
2. Dla realizacji umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie:
a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
3. Zamawiający udziela upoważnienia Wykonawcy do powiadomienie w jego imieniu odpowiedniego OSD o
zawarciu umowy sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego i zgłoszeniu nowego sprzedawcy.
4. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż umowa o świadczenie usług dystrybucji została
rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, Umowa
ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest gaz ziemny
wysokometanowy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie gazu ziemnego wysokometanowego
w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobrany gaz ziemny wysokometanowy o co
najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych
i obecnych należności.
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu lub zagrożeniu wystąpienia przerw
i ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze gazu ziemnego wysokometanowego, o przewidywanym czasie ich
trwania i o przewidywanych skutkach dla umowy oraz o ich ustaniu.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego w
zakresie świadczenia usług dystrybucji:
a) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową;
b) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
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§7
Zamawiający może odstąpić lub rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności gdy:
1) Wykonawca utraci koncesję, umowę dystrybucyjną, inne uprawnienia lub zezwolenia, w wyniku czego nie
będzie możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany poinformować
niezwłocznie Zamawiającego o w/w okolicznościach
2) Wykonawca przystąpił do likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego o likwidacji przedsiębiorstwa.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od Umowy może
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości
10% ceny wskazanej w ofercie
W przypadku zaniechania /zaniedbania ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD o zmianie
sprzedawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie : pięćset
złotych ) za każdy dzień przerwy w dostawach oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem
dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu poboru wskazanego w umowie
W przypadku zaistnienia przesłanek do naliczenia kar zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 kara zostanie
zapłacona w terminie 14 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej, po uprzednim
powiadomieniu o naliczeniu kar. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający ma prawo potrącić
kwotę kary z najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy.
Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku niedotrzymywania standardów jakości obsługi w zakresie dostarczanego paliwa gazowego
Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Rozporządzeniu systemowym i Rozporządzeniu
Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 640 z późn. zm.), Taryfie OSD oraz Taryfie Wykonawcy pod
warunkiem złożenia przez Zamawiającego wniosku w formie pisemnej.

§9
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących
przypadkach:
a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT, podatku akcyzowego lub zostanie przez
Zamawiającego przekroczona moc umowna lub zmianie ulegnie stan prawny obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, ceny gazu ziemnego lub opłat za moc
umowną z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga
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aneksu do umowy , jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego o wartość dokonanej zmiany,
b) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania maksymalnej wartości Umowy,
o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – przedłużenie terminu o nie więcej niż o 3 miesiące.
c) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
o wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
d) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,
e) wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia Umowy, a których
wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami
Prawa energetycznego lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi,
f) zmiany ceny jednostkowej netto za Paliwo gazowe w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu
podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
g) zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku
VAT,
h) zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe wynikające z obniżenia ceny jednostkowej w taryfie
Wykonawcy, w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami,
i) zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji
paliwa gazowego, mających zastosowanie do Umowy. W tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z
nimi stracą ważność natomiast w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa,
j) zmiany stawki opłat sieciowych i abonamentowych gazu ziemnego,
k) zmiany grupy taryfowej,
l) zmiany mocy umownych,
m) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.) których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy,
n) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku utracenia przez
Zamawiającego praw do budynku/lokalu/obiektu. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty dotyczące danego obiektu,
o) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji Umowy w przypadku gdy późniejsze rozpoczęcie świadczenia
usług wynikać będzie z terminów określonych w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego,
p) terminu realizacji Umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron Umowy
związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia,
q) w innych sytuacjach gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji
zadania)
r) w sytuacji zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanych bądź
wprowadzonych w trakcie wykonywania zamówienia, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie
pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian
2. Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego
wniosku o zmianę postanowień umowy,
3) Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
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c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
3. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia
niniejszej umowy, w przypadku wejścia w życie przepisów powodujących zmianę:
1) wysokości stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać
Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca wykaże wpływ
zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia, strony dokonają stosownej zmiany umowy.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

§9
W sprawach nie unormowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
W przypadku sporu w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga również odstąpienie i rozwiązanie umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2018 r, poz. 2191) oraz zawierać następujące dane:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42 61-044 Poznań
NIP 782-14-13-161, REGON 631137029
W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych, a także innych przepisów prawa w celu prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
stanowią informację publiczną.
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
Wykonawca oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do przekazania (udostępnienia) danych osobowych
(w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe, dane dotyczące zatrudnienia) swoich
pracowników lub współpracowników, którzy zostali lub zostaną przez niego wyznaczeni do realizacji jej praw
lub obowiązków związanych lub wynikających z Umowy.
Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby, o których mowa w ust. 9, zostały przez niego zapoznane z
treścią obowiązku informacyjnego Zamawiającego.
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12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego dostępne są na stronie
internetowej: http://mogilenska.pl/strona/obowiazek-informacyjny-rodo
13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę dostępne są na stronie
internetowej: ……………
14. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej ) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i
wykonania.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
16. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy na dzień jej zawarcia są:
1) załącznik nr 1 Formularz cenowy
2) załącznik nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

.............................
ZAMAWIAJĄCY:

...............................
WYKONAWCA:
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