Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA RAMOWA dostawa drutu na teren zakładu/instalacji w Julkowie i Gotartowie
zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy:
”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer
0000005790, NIP 769-19-17-979, nr BDO:000023260 Wysokość kapitału zakładowego 71 213
000,00 zł, którą reprezentują:
1) Mariusz Pękala – Prezes Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………
zwany dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Preambuła
§1
1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Niniejsza umowa jest Umową Ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych.
3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wzór Umowy Szczegółowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przedmiot umowy
§2
1. Celem Umowy Ramowej jest ustalenie ogólnych warunków dotyczących dostaw drutu żarzonego
w ilości 110 Mg i drutu ocynkowanego w ilości 30 Mg na teren zakładu/instalacji w Julkowie, gm.
Skierniewice oraz na teren zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.
2. Drut żarzony, o którym mowa w ust. 1, z przeznaczeniem dla automatycznej prasy do belowania
HSM VK 7215R, ma posiadać następujące parametry:
 drut goły, szary, żarzony, oliwiony;
 drut o średnicy 3,40 mm;
 gatunek stali: SAE1006; PKWiU: 24.34.11.0;
 drut pakowany w kręgi po 170-250 kg, średnica wewnętrzna maks. 600 mm, średnica
zewnętrzna min. 750 mm, każda rolka drutu powinna składać się z jednej części (bez łączeń),
mieć oznaczony początek i koniec oraz rozwijać się swobodnie;
 drut o wytrzymałości Rm=330-420 MPa;
 wykonany zgodnie z normą: PN-EN 16120-1 i PN EN 10218-2.
3. Drut ocynkowany, o którym mowa w ust. 1, z przeznaczeniem dla automatycznej prasy do
belowania HSM VK 7215R, ma posiadać następujące parametry:
 drut stalowy ocynkowany, żarzony, nasączony powierzchniowo olejem;
 drut o średnicy 3,40 mm (tolerancja ± 0,03 mm);
 wykonany z stali niskowęglowej w gatunek stali: C4D, SAE 1006 lub 235JRG;
 drut pakowany w kręgi po 170-250 kg, średnica wewnętrzna maks. 600 mm, średnica
zewnętrzna min. 750 mm, każda rolka drutu powinna składać się z jednej części (bez łączeń),
mieć oznaczony początek i koniec oraz rozwijać się swobodnie;
 drut o wytrzymałość na rozciąganie 400 – 450 MPa;
 powłoka cynku ok 73 g/m2;
 wykonany zgodnie z normą: PN-EN 16120-1 i PN EN 10218-2.
4. Zawarcie Umowy Ramowej nie oznacza udzielenia Wykonawcy zamówienia szczegółowego.
Zamówienie szczegółowe będzie realizowane przez Wykonawcę w oparciu o zawartą Umowę
Szczegółową, która będzie uwzględniać bieżące potrzeby Zamawiającego.
5. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielania zamówień
szczegółowych.
6. Zamówienia szczegółowe mogą być udzielane wspólnie dla zakładu/instalacji w Julkowie
i Gotartowie, albo oddzielenie dla każdego z wymienionych zakładów.
7. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa zamawiania dostaw
drutu, o których mowa w ust. 1 powyżej, od osób trzecich.
8. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie pozbawia Wykonawców prawa wykonywania dostaw
drutu, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
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9. Przedmiot umowy dostarczony w oparciu o niniejszą Umowę Ramową oraz Umowę Szczegółową
musi odpowiadać wymaganiom określonym w Umowie Szczegółowej i Ofercie Wykonawcy.
Czas trwania umowy ramowej
§3
Niniejsza Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2020 roku, poczynając od dnia
jej zawarcia lub na okres do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy bądź
Wykonawców w ramach zawartych Umów Szczegółowych osiągnie kwotę, o której mowa w § 6
ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
Tryb udzielania zamówień w zakresie Umowy Ramowej
§4
1. Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł niniejszą Umowę Ramową, do
składania ofert na wykonanie zamówienia szczegółowego, jeżeli po stronie Zamawiającego
wystąpi potrzeba udzielenia zamówienia na dostawy, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Podstawą wykonania zamówienia szczegółowego będzie zawarta z wybranym Wykonawcą Umowa
Szczegółowa.
3. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przekaże zaproszenie do składania ofert
w sposób pisemny, na numer faksu lub adres elektroniczny e-mail, o których mowa w § 11
ust. 3.
4. Zaproszenie do składania ofert, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierać co najmniej informacje
o:
1) Ilości, parametrach technicznych oraz miejscu i terminie dostawy przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 2;
2) Miejscu i terminie składania ofert;
3) Miejscu i terminie otwarcia ofert;
4) Obowiązku wniesienia wadium, jeżeli jest ono wymagane;
5) Terminie związania ofertą;
6) Wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, Zamawiający przekaże Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia.
6. W odpowiedzi na zaproszenie, każdy z Wykonawców będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę na
formularzu ofertowym sporządzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do
zaproszenia do składania ofert.
7. Wykonawca niezwłocznie każdorazowo potwierdzi otrzymanie zaproszenia do składania oferty
szczegółowej na numer faksu lub adres elektroniczny e-mail określony w § 11 ust. 3.
Wybór Oferty najkorzystniejszej
§5
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryterium CENA i TERMIN
PŁATNOŚCI FAKTURY, szczegółowo opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. W kryterium CENA oferta może otrzymać maksymalnie 95 punktów. Oferta z najniższą ceną
otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałe oferty zgodnie z wzorem:
cena najniższa / cena oferty badanej x 95 pkt.
3. W kryterium TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY oferta może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Oferty
zostaną ocenione w następujący sposób:
Podany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany punktowo według następującej
skali:
 Za termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury – 3 pkt,
 Za termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury – 5 pkt.
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:
 Pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 3 pkt,
a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dni.
 Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin płatności poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
4. Punkty otrzymane przez ofertę w podanych kryteriach zostaną zsumowane. Ofertą
najkorzystniejszą jest oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzymała największą ilość
punktów.
5. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w § 4, nie może być mniej korzystna niż
oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej, co oznacza, iż:
1) Cena jednostkowa za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie może
być wyższa niż cena zaoferowana na wykonanie tego przedmiotu umowy w postępowaniu
prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej. Oferta Wykonawcy zawierająca ceny
jednostkowe przedmiotu zamówienia wyższe od cen jednostkowych, o których mowa w § 6
ust. 2 i 3, będzie podlegała odrzuceniu.
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2) Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot umowy w postępowaniu prowadzonym w wykonaniu
Umowy Ramowej musi spełniać wszelkie pozostałe kryteria oceny ofert postawione
w postępowaniu mającym na celu zawarcia Umowy Ramowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy
złożoną w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej.
6. Wykonawcy zostaną powiadomieni przez Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej
pisemnie na numer faksu lub adres elektroniczny e-mail określony w § 11 ust. 3.
7. Zamawiający udzieli zamówienia i zawrze Umowę Szczegółową z tym Wykonawcą, stanowiącą
podstawę realizacji zamówienia, który uzyskał największą ilość punktów, a jego oferta nie
podlega odrzuceniu.
Wartość Umowy Ramowej
§6
1. Szacunkowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Szczegółowej wynosi
…………. złotych netto (słownie: …………… złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT,
co daje kwotę brutto ……….. (słownie: ……………).
2. Wynagrodzenie za dostawę 1 kilograma drutu żarzonego wynosi …………. złotych netto
(słownie: …………… złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT, co daje kwotę brutto
……….. (słownie: ……………).
3. Wynagrodzenie za dostawę 1 kilograma drutu ocynkowanego wynosi …………. złotych netto
(słownie: …………… złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT, co daje kwotę brutto
……….. (słownie: ……………).
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może
zaciągnąć na podstawie niniejszej Umowy Ramowej. Wykorzystanie kwoty, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, powoduje wygaśnięcie Umowy Ramowej.
5. Udzielenie zamówień szczegółowych w ramach Umów Szczegółowych na niższą kwotę niż
wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może być podstawą roszczenia wobec
Zamawiającego z tytułu niewywiązywania się z Umowy Ramowej.
6. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Umowa Ramowa
wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
7. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji zamówienia przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość
i zakres zostanie ustalona przez Strony każdorazowo w Umowie Szczegółowej, w oparciu o ofertę
Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 5 pkt 1) i § 6 ust. 1.
8. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w ofercie jakiejkolwiek części zamówienia
określonego w Umowie Ramowej i Umowie Szczegółowej oraz jej nieujęcia
w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie lub o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
Płatności
§7
1. Płatności w wysokościach określonych w Umowie Szczegółowej będą dokonywane przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
2. Płatność będzie dokonywana w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury, prawidło wystawionej
w ramach Umowy Szczegółowej.
3. Płatności odbywać się będą w następujący sposób:
Za dostawę całej zamówionej przez Zamawiającego ilości drutu, Wykonawca wystawi fakturę VAT
w wersji papierowej na wartość wyliczoną jako suma ilości dostarczonego drutu żarzonego x cena
za dostawę 1 kg drutu żarzonego oraz ilości dostarczonego drutu ocynkowanego x cena za
dostawę 1 kg drutu ocynkowanego*. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie
podpisany protokół odbioru całej ilości drutu.
*- zapis będzie dostosowany w zależności od rodzaju zamówionego drutu.
4. Faktura, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma zostać przesłana na adres:
”EKO-REGION” sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
5. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez Zamawiającego.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy
następujący po takim dniu.
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony
rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający
zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana.
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8. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług
z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów
i usług.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto
Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne
i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie
z budżetu państwa podatku VAT.
Wykonanie Umowy Ramowej
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę Ramową z najwyższą starannością,
z
uwzględnieniem
profesjonalnego
charakteru
prowadzonej
działalności,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy Ramowej, w tym o wszczęciu wobec
niego postępowania egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego
oraz o innych istotnych zdarzeniach. Wykonanie tego obowiązku nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tego tytułu możliwości naliczenia kar
umownych.
3. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów
prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu pieniędzy
i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych,
przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz
przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich
pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osoby przy pomocy których będzie
realizował przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 na rzecz Zamawiającego. W przypadku
zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osoby przy pomocy
których będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca podejmie
działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.
Odpowiedzialność
§9
1. Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego
zamówienia szczegółowego zostały określone w Umowie Szczegółowej.
2. Stronom przysługuje prawo do naliczania następujących kar umownych w ramach niniejszej
Umowy Ramowej:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości,
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy Ramowej z powodu rozwiązania przez niego Umowy
Ramowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak i również z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy oraz z powodu rozwiązania Umowy Ramowej przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kara umowną w wysokości
20% wartości, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy Ramowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty
obciążającej. Kary mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy
z tytułu realizacji Umowy Szczegółowej lub z wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy Szczegółowej, po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary umownej przez
Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych
w Kodeksie Cywilnym.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy Ramowej czy
jej rozwiązania.
6. Maksymalna wysokość kar umownych, do których zapłacenia zobowiązany jest Wykonawca
i Zamawiający wynosi 20 % wartości, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy Ramowej.
Rozwiązanie Umowy Ramowej
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym,
z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej
w § 9 ust. 2 pkt 1) w następujących sytuacjach:
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1)

2.
3.
4.
5.

jeżeli Wykonawca nie wziął udziału w trzech kolejnych postępowaniach na udzielenie
zamówienia szczegółowego w ramach niniejszej Umowy Ramowej.
2) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,
3) w przypadku, gdy wykonawca dokona cesji całości praw lub obowiązków wynikających
z Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej bez zgody Zamawiającego, w tym powierzy
wykonanie przedmiotu Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy Ramowej w przypadku likwidacji,
ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy.
Rozwiązanie Umowy Ramowej powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
Rozwiązanie Umowy Ramowej bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym
czasie jedynie za pisemną zgodą obu stron.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Ramowej
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
Ramowej, lub dalsze wykonanie Umowy Ramowej może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
Umowy Ramowej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Porozumiewanie się Stron
§ 11
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania
Umowy Ramowej, wymagają formy pisemnej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy Ramowej. Za datę otrzymania
korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem,
jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla Zamawiającego:
Nazwa:
”EKO-REGION” sp. z o.o.
Adres:
ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
Telefon:
44 633 08 15
Fax:
44 633 08 19
e–mail:
sekretariat@eko-region.pl
Dla Wykonawcy:
Nazwa:
…………………………………………………
Adres:
…………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………
Fax:
…………………………………………………
e–mail:
…………………………………………………
4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga
sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemne poinformowanie drugiej Strony.
Zmiany treści Umowy Ramowej
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy Ramowej, z wyjątkiem § 11 ust. 4 i § 18 ust. 3,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy Ramowej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy Ramowej w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu obowiązywania Umowy Ramowej w przypadku okoliczności uzasadniających
dokonanie takiej zmiany, z tym, że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wartości
Umowy Ramowej określonej w § 6 ust. 1 oraz ceny określonej w § 6 ust. 2 i 3.
2) Zmiana zakresu przedmiotu Umowy Ramowej w przypadku wystąpienia okoliczności
uzasadniających taką zmianę, z tym, że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wartości
Umowy Ramowej określonej w § 6 ust. 1 oraz ceny określonej w § 6 ust. 2 i 3.
3. Zmiana adresu dostawy drutu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zamawiający wskaże
Wykonawcy pocztą elektroniczną, faksem miejsce, do którego ma być dostarczany drut.
Postanowienia końcowe
§ 13
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Ramowej, w przypadku udostępniania danych
osobowych Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi z zakresu
ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.
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2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO,
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które
zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora
danych.
4. Wykonawca oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane
przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO.
5. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane
wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy Ramowej.
§ 14
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest wymagane przez Zamawiającego przy
zawieraniu Umów Szczegółowych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie ustalone
w zaproszeniu do składania ofert w wysokości do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Umowa
Szczegółowa reguluje postanowienia związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 15
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności oraz
przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Ramowej oraz Umów
Szczegółowych pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem
umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.
§ 16
Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).
§ 17
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18
1. Wykonawca do koordynacji prac objętych niniejszą Umową Ramową wyznacza ………………. .
2. Po stronie Zamawiającego, osobą wyznaczoną do koordynacji prac objętych niniejszą Umową
Ramową jest ……, tel. …………………………..
3. W razie zmiany osób odpowiedzialnych za koordynację prac ze strony Zamawiającego lub
Wykonawcy, należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia, powiadomić o tym drugą
ze stron niniejszej Umowy Ramowej.
§ 19
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania Umowy Ramowej strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór
rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.
§ 20
1. Jeżeli przy realizacji niniejszej Umowy Ramowej okaże się, że jej klauzule nie obejmują
problemów, które przy podpisywaniu Umowy Ramowej były niemożliwe lub trudne do
przewidzenia, wtedy Strony zobowiązują się je rozwiązywać ze wzajemną przychylnością,
w drodze negocjacji i kompromisów.
2. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy Ramowej stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na ważność
Umowy Ramowej.
§ 21
Językiem umowy i wszelkiej korespondencji stron jest język polski.
§ 22
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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