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WZÓR UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWY  

nr ……........ 

(„Umowa”) 

 

zawarta w …………………., w dniu ...................................., pomiędzy: 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Mszczonowska 4, 02 - 337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264771, kapitał 

zakładowy: 3 771 990 842,00 PLN (wpłacony w całości), NIP: 527-243-20-41, REGON: 015716698, 

w imieniu której działają:  

1). ………………………………………. 

2). ………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  

a  

..................................................................... (nazwa/firma), z siedzibą w ........................., przy ul. 

........................................ (adres), wpisaną do rejestru ........................... (rodzaj rejestru) 

prowadzonego przez ..................................... (oznaczenie sądu) pod numerem............, 

o kapitale zakładowym w wysokości...............................PLN, będącą płatnikiem podatku VAT, 

NIP: .........................., reprezentowaną przez …………………………........................,  

1). ____________________________________________ 

2). ____________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich 

„Stroną”. 

 

 

Zważywszy, że: 

Zawierana Umowa ma charakter umowy ramowej i wyznacza warunki realizacji zamówień na 

dostawy ………………….. (dalej „Przedmiot Umowy”), jakie mogą zostać udzielone przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
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§ 1 

DEFINICJE 

Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie następujących 

pojęć: 

1. Dostawa – ubezpieczone przez Wykonawcę (któremu przyznano dane Zamówienie 

Cząstkowe), na jego koszt, dostarczenie wraz ze sprzedażą na rzecz Zamawiającego, 

fabrycznie nowego Przedmiotu Dostawy o parametrach zgodnych z wymaganiami 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartego w SIWZ przekazanego w toku 

danego Zapytania Ofertowego. 

2. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w Zapytaniu Ofertowym. 

3.  Przedmiot Dostawy - fabrycznie nowe………………… (objęte Przedmiotem Umowy), o 

parametrach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartego w SIWZ 

przekazanego w toku danego Zapytania Ofertowego. 

4. Umowa ramowa lub Umowa – niniejsza Umowa ramowa. 

5. Zamówienie Cząstkowe – zamówienie niepubliczne na Dostawę udzielone w okresie 

obowiązywania Umowy ramowej wykonawcy, w wyniku przeprowadzenia Zapytania 

Ofertowego.  

6. Zapytanie Ofertowe – zapytanie o cenę i warunki dostawy Przedmiotu Dostawy. 

 

§ 2 

CEL UMOWY 

Celem niniejszej Umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielania i realizacji Zamówień 

Cząstkowych na Dostawy, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy 

ramowej.  

 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający będzie kierował Zapytania Ofertowe do 

Wykonawcy. W sytuacji, gdy Oferta Wykonawcy składana w odpowiedzi na dane 

Zapytanie Ofertowe zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający udzieli danego 

zamówienia na Dostawę Wykonawcy. 

2. Łączna wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówień 

Cząstkowych o których mowa w niniejszej Umowie, nie przekroczy kwoty netto ………… zł 

(słownie:………………………………..). 

3. Udzielenie Zamówień Cząstkowych na niższą kwotę, niż wskazana w ust. 2, nie może być 

podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z niniejszej 

Umowy. Wartość wskazana w ust. 2, ma charakter wielkości maksymalnej i Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu Umowy, tj. do nieudzielania 

zamówień w tych wielkościach. 

4. Zakres poszczególnych zamówień każdorazowo ustalany będzie przez Zamawiającego                  

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Cząstkowego, przeprowadzanym zgodnie z 

treścią § 7.  

5. Zawarcie umowy ramowej nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.  

 

§ 4 

CZAS TRWANIA UMOWY 

Niniejszą Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia lub do 

wyczerpania kwoty o której mowa w § 3 ust. 2. 

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIE STRON 

Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji niniejszej 

Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej ze Stron 

danych i informacji mających znaczenie dla należytego przeprowadzenia Zapytań 

ofertowych, a w przypadku pozyskania danego Zamówienia Cząstkowego przez Wykonawcę 

- także w celu zapewniania należytej jego realizacji. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI i OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany Przedmiot Dostawy będzie wolny od wad prawnych 

i fizycznych oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany Przedmiot Dostawy nie będzie obciążony prawami 

ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie i wykonywanie niniejszej 

Umowy ramowej, jak też ewentualnych Zamówień Cząstkowych nie wymaga żadnych 

zezwoleń osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że oferowany Przedmiot Dostawy asortymentowo i ilościowo, 

będzie kompletny, oraz będzie posiadał wymagane licencje, instrukcje i gwarancje 

każdorazowo określone w Zapytaniu Ofertowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, w 

zakresie sprzedaży i dostarczania Przedmiotu Dostawy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, 

konieczne dla realizacji zamówień na Dostawy Przedmiotu Dostawy. 

6. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jak 

też z ewentualnych Zamówień Cząstkowych, nastąpi ze starannością określoną przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 
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7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania Zamówienia Cząstkowego. 

8. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

9. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie środki, wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala 

na podjęcie w dobrej wierze wynikających z niej zobowiązań. 

10. Wykonawca oświadcza, iż pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i 

prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z prawem oraz, że w stosunku do niego 

nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub przeprowadzenie restrukturyzacji ani 

nie została otwarta jego likwidacja. 

11. W przypadku udzielenia Wykonawcy Zamówienia Cząstkowego Wykonawca własnym 

staraniem, na własny koszt i ryzyko dostarczy oraz rozładuje Przedmiot Dostawy w 

lokalizacjach określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej 

„OPZ”) zawartym w Specyfikacji ilościowo-jakościowej przedstawianej Wykonawcy w 

Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dobór właściwego środka 

transportu i wybór właściwych dróg dojazdowych do lokalizacji (o których mowa z zdaniu 

poprzednim), w szczególności przy uwzględnieniu ograniczeń w ruchu, wynikających z 

krajowych lub lokalnych przepisów prawa. 

12. Przedmiot Umowy będzie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki 

finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie objętym 

niniejszą Umową. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie przestrzegać postanowień, obowiązującego                               

u Zamawiającego, Kodeksu postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

§ 7 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ CZĄSTKOWYCH 

Zamówienia Cząstkowe udzielane będą wykonawcy wyłonionemu w trybie Zapytania 

Ofertowego według następujących zasad: 

1. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wykonawców, przekazując jednocześnie 

Specyfikację ilościowo – jakościową (zawierającą OPZ i lokalizacje dostaw) w celu 

udzielenia Zamówienia Cząstkowego. 

2. Zamówienie Cząstkowe zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi ofertę 

najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym w celu 

udzielenia danego zamówienia. 
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3. Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną przez Zamawiającego o wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 

4. Podstawą do realizacji Zamówienia Cząstkowego będzie zlecenie wystawione przez 

Zamawiającego na rzecz wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

5. Zlecenie (jeśli będzie dotyczyło Wykonawcy) będzie przesyłane do Wykonawcy na adres 

e-mail: …………………………………. i/lub przekazywane za pośrednictwem systemu typu 

B2B. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy o zleceniu Strony będą uważać przesłanie 

zlecenia na adres mailowy Wykonawcy podany w zdaniu poprzednim. Otrzymanie 

zlecenia Wykonawca potwierdzi drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że ewentualny 

brak potwierdzenia pozostaje bez wpływu na skuteczność doręczenia zlecenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, zgodnie z celem niniejszej Umowy, zobowiązany jest do dołożenia należytej 

staranności, by na każde zaproszenie Zamawiającego do złożenia oferty w postępowaniu 

o udzielenie Zamówienia Cząstkowego, ofertę złożyć, z zastrzeżeniem, iż przesłanką 

zwalniająca z zobowiązania złożenia oferty w danym postępowaniu są obiektywne 

okoliczności niezawinione przez Wykonawcę. 

7. Termin związania ofertą składaną przez Wykonawcę w toku Zapytania Ofertowego nie 

może być krótszy niż ……….. dni.  

8. Maksymalny termin realizacji każdego z Zamówień Cząstkowych zostanie określony w 

dokumentacji przedstawionej Wykonawcom w toku danego Zapytania Ofertowego. 

 

§ 8 

DOSTAWA I ODBIÓR  

1. Dostawa Przedmiotu Dostawy, realizowana na podstawie Zamówienia Cząstkowego 

nastąpi do miejsca wskazanego w treści Zapytania Ofertowego. 

2. Przedmiot Dostawy zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz 

Zamówieniem Cząstkowym. 

3. Odbiór będzie następował niezwłocznie po dostarczeniu Zamawiającemu określonego w 

danym Zamówieniu Cząstkowym Przedmiotu Dostawy do danej lokalizacji wraz ze 

stosownymi dokumentami wskazanymi w OPZ. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór będzie protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego bez uwag (zwany dalej: „Protokołem Odbioru”). Jeżeli dane Zamówienia 

Cząstkowe, zgodnie z warunkami OPZ, będzie dostarczane częściami to po należytej 

dostawie ostatniej partii Przedmiotu Dostawy przewidzianej w ramach danego zamówienia 

Zamawiający wystawi niezwłocznie dla Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego, który 

będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę (o ile będzie to protokół bez 

uwag).   
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5. Wykonawca zawiadomi drogą elektroniczną przedstawiciela Zamawiającego, 

wskazanego w danym OPZ o gotowości do dostarczenia Przedmiotu Dostawy,  z  

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. Brak powiadomienia zwalnia Zamawiającego z 

obowiązku odbioru Przedmiotu Dostawy. 

6. Zamawiający zastrzega, że przed dostarczeniem Przedmiotu Dostawy, będzie miał prawo 

do oceny danego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z wymaganiami 

określonymi w OPZ w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, znajdującym się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Z oceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie sporządzony 

wstępny protokół sprawdzenia  podpisany przez Strony. Wstępny protokół o którym mowa 

w zdaniu poprzednim nie stanowi podstawy wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu 

Dostawy, nie stanowi również podstawy do występowania przez Wykonawcę z 

jakimikolwiek innymi roszczeniami wobec Zamawiającego. Podpisanie wstępnego 

protokołu sprawdzenia nie stanowi odbioru Przedmiotu Dostawy ani jego części. 

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

wad zmniejszających wartość lub użyteczność Przedmiotu Dostawy ze względu na cel w 

Umowie oznaczony wynikający z przeznaczenia rzeczy. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, w tym  jakościowych lub ilościowych, 

Zamawiający ma prawo do odmowy dokonania odbioru lub do odbioru części Przedmiotu 

Dostawy dostarczonych bez wad. Wady będące podstawą odmowy odbioru części lub 

całości Przedmiotu Dostawy zostaną wpisane do Protokołu Odbioru.  

9. Po podpisaniu Protokołu Odbioru z uwagami Wykonawca ma prawo ustosunkować się w 

terminie 7 dni roboczych do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.  

10. Niezależnie od sytuacji wskazanej w ust. 9 powyżej, w przypadku zgłoszenia uwag, 

Zamawiający może także jednorazowo wyznaczyć Wykonawcy nowy termin na 

dostarczenie Przedmiotu Dostawy wolnego od wad. Procedura odbioru ulega powtórzeniu 

w stosunku do części Przedmiotu Dostawy, której Zamawiający nie odebrał zgłaszając do 

nich uwagi, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

11. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez uwag nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za wady ukryte, o których wykryciu Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę. 

12. W przypadku zaistnienia przy odbiorze Przedmiotu Dostawy sporu co do istnienia wad, 

Strony powołają komisję odbiorową. Komisja odbiorowa będzie składała się  z  4 (czterech) 

osób – dwóch wyznaczonych przez Zamawiającego i dwóch wyznaczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli prace Komisji odbiorowej nie doprowadzą do zgodnych ustaleń, 

wówczas Strony powołają niezależnego rzeczoznawcę. Koszty postępowania 

prowadzonego przez rzeczoznawcę zostaną poniesione przez Stronę, na niekorzyść której 

świadczyć będą  ustalenia dokonane w trakcie ww. postępowania. Ustalenia z 

postępowania, w tym wysokość jego kosztów, zostaną zamieszczone w protokole 
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sporządzonym przez rzeczoznawcę i podpisanym przez Strony. W przypadku potwierdzenia 

przez Komisję odbiorową lub niezależnego rzeczoznawcę istnienia wad w Przedmiocie 

Dostawy, czas pracy Komisji odbiorowej lub niezależnego rzeczoznawcy Strony będą 

kwalifikowały jako opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu danego Zamówienia 

Cząstkowego, zależne od Wykonawcy. 

13. Po uzyskaniu stanowiska zgodnie z ust. 12 powyżej, Strony postępują dalej zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu w zakresie odbioru.  

14. Za dzień ostatecznej realizacji Przedmiotu Dostawy Strony uznają dzień podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. 

15. Podpisanie bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego stanowić będzie podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

 

§ 9 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony postanawiają, że płatność wynagrodzenia, wynikającego z Zamówienia 

Cząstkowego, w całym okresie obowiązywania Umowy, będzie następować każdorazowo 

za Przedmiot Dostawy dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z 

Zamówieniem Cząstkowym. 

2. Płatności należności z tytułu należytej realizacji przez Wykonawcę danego Zamówienia 

Cząstkowego dokonywane będą przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (do której załączony będzie podpisany 

przez Zamawiającego bez uwag Protokół Odbioru Końcowego) przelewem na 

następujący rachunek bankowy Wykonawcy: Bank ………………………………….. nr konta 

…………………………………………………………………  

Do zmiany numeru w/w rachunku bankowego wymagana jest forma pisemnego 

powiadomienia doręczonego do Zamawiającego, podpisanego przez osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy. 

3. Za dzień płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający złoży w banku prowadzącym 

jego rachunek bankowy polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania lub potrącenia płatności całości lub części 

wynagrodzenia Wykonawcy, na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego względem 

Wykonawcy, w szczególności z tytułu kary umownej, kosztów wykonania zastępczego lub 

szkody wyrządzonej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę danego Zamówienia Cząstkowego. 
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§ 10 

GWARANCJA 

1. Wykonawca z chwilą podpisania bez uwag przez osoby upoważnione przez Strony 

Protokołu Odbioru Końcowego danego Zamówienia Cząstkowego, udzieli gwarancji 

jakości na Przedmiot Dostawy, na okres minimum 24 miesięcy, liczonej od dnia podpisania 

ww. protokołu odbioru. 

2. W razie stwierdzenia wad Przedmiotu Dostawy wchodzących w zakres Dostawy, 

Wykonawca naprawi je lub wymieni na wolne od wad, nie później niż w ciągu 14 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o danej wadzie lub 

w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (ale nie krótszym niż 14 dni 

roboczych). 

3. Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu 

podmiotowi. 

4. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przedmiotu Zamówienia Cząstkowego 

Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio do Wykonawcy. 

5. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi drogą elektroniczną lub 

telefonicznie, na adres/numery wskazane w § 13 Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w Przedmiocie Dostawy.                                                  

W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

Przedmiot Dostawy: 

a) stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego 

przeznaczenia lub nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady Przedmiotu 

Dostawy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

8. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę zataił.  

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym dla rękojmi za wady przy sprzedaży, przy czym Zamawiający może 

zawiadomić Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od jej wykrycia. 

10. Jeżeli Wykonawca dokona wymiany danej części Przedmiotu Dostawy w toku gwarancji 

lub rękojmi na nowy, wolny od wad zgodnie z treścią ust.2 to termin gwarancji na 

wymienioną część Przedmiotu Dostawy biegnie na nowo od daty odbioru danej części. 

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,1% 

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy każdorazowo w przypadku naruszenia przez 
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Wykonawcę postanowień o zachowaniu poufności, o których mowa w § 12 Umowy.  

2. Stronom przysługiwać będzie odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej 

i udokumentowanej szkody, także w przypadkach naruszenia przez drugą Stronę 

postanowień Umowy, za które Umowa nie przewiduje kar umownych. 

3. Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego 

zobowiązania wynikającego z Zamówienia Cząstkowego wynosić będą: 

a) w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów realizacji danego Zamówienia 

Cząstkowego w stosunku do terminów w nim wskazanych  - w wysokości 1% 

wynagrodzenia netto za dane elementy Przedmiotu Dostawy, których dotyczy 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.  

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych w okresie rękojmi lub 

gwarancji w ramach danego Zamówienia Cząstkowego – w wysokości 1% 

wynagrodzenia netto za dane elementy Przedmiotu Dostawy, których dotyczy 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku odstąpienia od realizacji danego Zamówienia Cząstkowego przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto za dane Zamówienie cząstkowe. 

4. Jeśli wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje wysokości poniesionej szkody, 

Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania za zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Zapłata kary umownej 

winna nastąpić na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego lub wezwania do 

zapłaty, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości 

potrącenia naliczonych kar z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych z danego Zamówienia Cząstkowego wynosi 25% 

wynagrodzenia netto za dane Zamówienie Cząstkowe.  

 

§ 12 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiązuje się do zapewnienia 

im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie 

obowiązywania przedmiotowej Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu 

lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.  

2. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

wykonywania Umowy. 

3. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą Informacji Chronionych: 

a) publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Wykonawcy lub też upublicznionych 
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w sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy; 

b) które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszonym żądaniu udostępnienia 

informacji, o ile przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Szczególnej ochronie podlegają Informacje Chronione stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), a w szczególności 

oznaczone klauzulą „Tajemnica GAZ-SYSTEM S.A.” lub „Tajemnica OGP GAZ-SYSTEM”, które 

będą udostępniane jedynie imiennie wskazanemu adresatowi, który ponosi 

odpowiedzialność za ich właściwe zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osób trzecich, 

ujawnienie lub utratę. Kopiowanie dokumentów zawierających tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub udostępnianie ich kolejnym adresatom będzie wymagało 

każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia Wykonawcy niektórych Informacji 

Chronionych jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia 

kopii. 

6. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia 

Wykonawcy, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy.  

7. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na 

jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z 

Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak 

za działania lub zaniechania własne. 

8. Realizując zobowiązanie określone w ust. 7, Wykonawca w szczególności przeszkoli 

wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji 

Umowy i będą miały dostęp do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony 

Informacji Chronionych i celu ich udostępnienia oraz odbierze od nich i niezwłocznie 

przedłoży Zamawiającemu indywidualne oświadczenia o zachowaniu poufności według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.  

9. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca może udostępnić 

Informacje Chronione podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania 

Umowy (Podwykonawcom – o ile zgodę na nich wyrazi Zamawiający) pod warunkiem, że 

każdy z Podwykonawców zostanie pisemnie zobowiązany do zachowania poufności na 

zasadach analogicznych do określonych w niniejszym paragrafie. Postanowienia zawarte 

w ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób działających na zlecenie 

lub w interesie Podwykonawców bez względu na podstawę prawną związku tych osób                                   
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z Podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne. 

10. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego 

udostępnienia Informacji Chronionych, co do których istniał obowiązek nieujawniania i 

ochrony Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego oraz podejmie niezbędne 

działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji 

zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia 

Informacji Chronionych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zwrotu 

Informacji Chronionych udostępnionych przez Zamawiającego lub wytworzonych przez 

Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. W takim wypadku 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na własny koszt wszelkich 

materiałów i nośników zawierających jakiekolwiek Informacje Chronione przekazane przez 

Zamawiającego lub w jego imieniu, będące w posiadaniu Wykonawcy lub osób trzecich, 

które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy były uprawnione do zapoznania się                              

z przedmiotowymi informacjami, a także usunąć Informacje Chronione z pamięci dysków 

twardych komputerów lub innych urządzeń, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to 

tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem 

właściwego zabezpieczenia tych kopii.  

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

poprawności wykonywania obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie poprzez 

przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcą. 

13. W przypadku, w którym wykonywanie niniejszej Umowy będzie się wiązało z koniecznością 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem danych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 922,  z późn. zm.) jest Zamawiający, Strony podpiszą odrębną umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1, Zamawiający ma prawo 

dochodzić od Wykonawcy kary umownej wskazanej w § 11 ust.1 Umowy. 

15. Zamawiający niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 14  ma prawo dochodzić 

od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach 

ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 459, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. 
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§ 13 

POWIADOMIENIA 

1. Wszelkie powiadomienia wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony będą 

realizować telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powiadomienia takie 

będą kierowane pod następujące numery i adresy: 

dla Zamawiającego: 

Telefon:       ..……...................... 

e-mail:         …………………….. 

dla Wykonawcy: 

Telefon:  ...................... 

e-mail:  ...................... 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie 

pisemnej, o każdej zmianie danych, wskazanych w ust.1. Zmiana danych kontaktowych 

nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

§ 14 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Osobami upoważnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej 

Umowy, są: 

a) po stronie Zamawiającego:  

………………………………………………………………………..   

b) po stronie Zamawiającego: 

……………………………………………………………………….. 

 c) po stronie Wykonawcy: 

……………………………………………………………………….. 

 d) po stronie Wykonawcy: 

……………………………………………………………………….. 

2. Osoby o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) są upoważnione (każda samodzielnie), z 

zachowaniem innych uprawnień przewidzianych treścią Umowy, do: 

a) dokonywania odbiorów (w tym podpisywania protokołów), 

b) upoważniania drogą elektroniczną pracowników Zamawiającego do dokonywania 

odbiorów (w tym podpisywania protokołów), 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 wymagają uprzedniego powiadomienia na piśmie 

drugiej Strony. Zmiana w/w osób nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
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2. Wykonawca realizujący dane Zamówienie Cząstkowe nie może powierzyć wykonania 

niniejszej Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z 

Zamówienia Cząstkowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Niniejsza Umowa ramowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących 

egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, stosuje się przepisy prawa polskiego 

powszechnie obowiązującego, w tym właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu niniejszej Umowy 

lub z nią związane, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Dni robocze w Umowie oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy i święta branżowego 4 grudnia. 

8. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one 

wpływu na jej interpretację. 

Załącznik: 

1) – Zobowiązanie dot. poufności 

 

  

                           ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 

 

 


