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Załącznik do SWZ  

UMOWA - projekt 

 Nr…………………  

zawarta w dniu ………………. 2022 roku w Bornem Sulinowie pomiędzy:  

Gminą Borne Sulinowo, al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

 ………………………………………………..,  

NIP: 673-177-23-06, REGON: 330920624 

a ………………………………………, ……………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą", 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ………………………………., reprezentowanym 

przez …………………………………………………… 

NIP: …………………….., REGON: ………………………………..  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR w Gminie Borne Sulinowo” przeprowadzonego w trybie 

podstawowym i określa zasady realizacji przedmiotu zamówienia, obowiązki stron umowy w 

tym zakresie oraz zasady rozliczeń z tego tytułu. 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 341 szt. komputerów przenośnych typu notebook 

/laptopów/. 
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 2. Zamówienie realizowane i finansowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projektu grantowego „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w Gminie Borne Sulinowo”.  

3. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu używanego lub po reaktywacji.  

4. Sprzęt powinien być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 

producenta wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcją obsługi w języku polskim. 

Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty niezbędne do legalnego 

używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu 

jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich 

ważność. 

 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy był 

fabrycznie nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz był zgodny z wykazem złożonym przez Wykonawcę w ofercie, 

znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do 

użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. 

Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu, będącego przedmiotem umowy na 

własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, al. 

Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.  

§ 2. 

Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,  

2. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. 

§ 3. 
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Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu umowy i nie 

zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi warunkami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem 

najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy oraz 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 

wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, 

które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy. 

 4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy 

zgodnie z niniejszą Umową nie narusza, ani nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich. 

 5. W ramach zamówienia, Wykonawca z chwilą dostarczenia sprzętu oraz dokonania 

płatności przez Zamawiającego udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji na 

oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia umożliwiającej korzystanie z 

oprogramowania w celu określonym w umowie.  

6. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania ze 

sprzętu w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W 

szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i 

objętymi Wynagrodzeniem, a korzystanie ze sprzętu nie spowoduje konieczności nabycia 

takich licencji lub uprawnień.  

§ 4. 

Odbiór przedmiotu umowy 



 

str. 4 
 

 1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w którym podpisany 

zostanie przez strony umowy protokół odbioru końcowego sprzętu - bez uwag.  

2. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1.  

3. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne, 

certyfikaty, instrukcje obsługi dotyczące elementów przedmiotu umowy, sporządzone w 

języku polskim.  

4. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy w wersji elektronicznej wraz ze 

wskazaniem numerów seryjnych dostarczonego przedmiotu umowy (Wykonawca do odbioru 

musi oznaczyć sprzęt numerem porządkowym oraz musi wykonać wykaz danego sprzętu 

wraz z jego numerem seryjnym i przyporządkowany numer porządkowy dla każdego 

urządzenia).  

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia ostatniej partii sprzętu będącego 

przedmiotem umowy.  

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z opisem zawartym w 

opisie przedmiotu zamówienia lub jest niekompletny, posiada ślady użytkowania lub 

zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, 

sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). 

Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od 

wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.  

§ 5. 

Termin realizacji Umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………. dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 

…………….  
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2. Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane w dni robocze, w godzinach pracy 

Zamawiającego, po uprzednim awizowaniu przez Wykonawcę na adres e-mail: ………………… z 

co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty dostawy.  

3. Sprzęt komputerowy wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu 

w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

4. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.  

§ 6. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie w kwocie ……………….. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 

……………….%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………… zł (słownie: …………………. 

złote …………/100 groszy). Wartość ta została określona na podstawie złożonej przez 

Wykonawcę oferty w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w ust.1 w następujących 

przypadkach i w następujący sposób:  

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących 

procentowej stawki podatku od towarów i usług:  

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust. 1 umowy, 

 b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu 

zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,  

c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części 

zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i 

usług,  
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d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między 

dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;  

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujący 

sposób:  

1) fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie 

podpisanego protokołu odbioru końcowego; 

 2) Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury zostanie wypłacona w 

ciągu 30 dni od daty złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3) W przypadku wystąpienia błędów w fakturze termin płatności, o którym mowa w 

ust.5, przedłuży się o czas w jakim Wykonawca usuwał będzie błędy. 

4. Płatnikiem z tytułu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest Gmina Borne 

Sulinowo. 

 5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura 

powinna być wystawiona wg wzoru: Nabywca/Odbiorca: Gmina Borne Sulinowo, al. 

Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, NIP: 673-177-23-06.  

6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki 

bankowe znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację 

Skarbową zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tzw. biała lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane 

brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do 

naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu 

kosztów.  

§ 7. 

Kary umowne 
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 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. 

 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu o którym 

mowa w § 5,  

 2) za zwłokę w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

przekroczenia ustalonego przez strony terminu, 

 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1. 

 5. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona 

dochodzić od drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara 

umowna będzie liczona od nowych terminów.  

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy. 
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§ 8. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na sprzęt będący przedmiotem 

umowy na okres …….… miesięcy. 

 2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz wady prawne sprzętu.  

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez strony protokołu odbioru, a w 

przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich 

usunięcia.  

4. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany 

towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 14 dni od przekazania zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po 

wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach umowy w 

ciągu okresu gwarancji będzie ono nadal wykazywało wady w działaniu. 

 6. W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.  

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu 

umowy powstałe z winy Zamawiającego.  

8. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta.  

9. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.  

10. Serwis gwarancyjny będzie realizowany poprzez wysyłkę (door-to-door) do 

autoryzowanych serwisów lub w formule on-site. Koszt wysyłki sprzętu pokrywa 

Wykonawca. 
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11. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 

przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej umowy.  

12. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym 

sprzętem - w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja musi 

przechodzić na nowego właściciela.  

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

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

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

ustawy Pzp, 

 c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy.  



 

str. 10 
 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 

staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.  

5. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami 

zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym 

wezwaniu wykonawcy do wykonania umowy zgodnie z jej treścią.  

§ 10. 

Dopuszczalne możliwości zmiany umowy 

1. Poza możliwościami zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp dopuszcza się zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej poniżej:  

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących 

procentowej stawki podatku od towarów i usług:  

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6 umowy,  

b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu 

zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,  

c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części 

zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i 

usług,  

d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między 

dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;  

2) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:  
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a) działania siły wyższej – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania 

siły wyższej,  

b) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie 

zawarcia umowy;  

3) w sytuacji, gdy urządzenia wskazane w ofercie Wykonawcy przestały być 

produkowane/ zostały wycofane ze sprzedaży lub są niedostępne, co będzie potwierdzone 

przez Wykonawcę stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

nie gorszych niż określone pierwotnie. W takim przypadku wprowadzona zmiana nie może 

powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, terminu wykonania i innych 

warunków umowy.  

4) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy.  

2. Powyższe zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na 

wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i 

Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis 

zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy 

czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony w drodze 

negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych zmian, 

podpisana zostanie zmiana do umowy.  

§ 11. 

Osoby odpowiedzialne za przebieg i realizację umowy 

 1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 

umowy są:  

1) z ramienia Zamawiającego: ………………. , tel. ……………, e-mail: ………….…...  

2) z ramienia Wykonawcy: ………..….., tel. ………….… e-mail:………………….…....  
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2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi przekazywane będą 

telefonicznie lub e-mailem.  

§ 12. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

4.5.2016r. str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa  

Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo; 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres e-mail: 

iod@bornesulinowo.pl, tel. 531860802; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz na podstawie przepisów ustawy, w szczególności: 

a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-

3b ustawy, 

b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w 

przypadku postępowań współfinansowanych 

z funduszy Unii Europejskiej dłużej (w zależności od wymagań prawnych), 

c) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy; 
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4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, przy czym 

w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać 

od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

6. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do 

polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 

rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o 

zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W razie 

braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy 

wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 


