
UMOWA Nr............. 

 

zawarta w dniu ……………. 2022 roku, w Luzinie 

POMIĘDZY: 

 

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie 

Z SIEDZIBĄ: 84-242 Luzino, ul. Szkolna 13 

NIP: 588-19-94-775 

 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ: 

 

Dyrektora Dariusza Rompca 

zwaną w umowie: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………………………………………………………….. 

Z SIEDZIBĄ: ………………………………… 

ZAREJESTROWANĄ* W ……………………………….. 

POD NUMEREM KRS* …………………., 

DZIAŁAJĄCĄ* na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* 

NIP: ………………………………… PESEL ……………………………. (tylko dla 

działalności gospodarczej osób fizycznych 

*niepotrzebne skreślić 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ: 

1. ……………………………………………………………………… 

zwanym w umowie: WYKONAWCĄ 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje zrealizować przedmiot zamówienia w całości w terminie 

do dnia 30 sierpnia 2022 r. Wykonawca deklaruje możliwość realizacji dostaw Produktów 

wcześniej, w partiach lub częściach, przy zachowaniu dla całości Produktów terminu 

dostawy określonego powyżej. 

2. Zamawiający oświadcza, że dokonuje nabycia produktów zgodnie z zapytaniem 

ofertowym nr 8/22 oraz przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca dokłada najwyższej 

staranności, aby całość dostawy zrealizować w możliwie najkrótszym terminie, przy czym 

dostępność niektórych Produktów na rynku i stanie magazynowym, może być czasowo 

ograniczona. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana 

nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy dany model został wycofany z dystrybucji i nie jest 

już dostępny na rynku. Produkt równoważny będzie o parametrach, co najmniej takich, 

jak model oferowany lub lepszy za cenę ustaloną w niniejszej umowie.   



4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Produkty zostaną oznaczone znakiem CE 

lub certyfikatem, o ile wymagają tego przepisy stosownych Dyrektyw Nowego Podejścia 

lub innych aktów prawnych.  

 

 

 

§ 2. Wydanie Produktów Zamawiającemu 

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu pod wskazany adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie, ul. Szkolna 13, 84-242 Luzino. Dostawa 

nastąpi w godzinach 8.00-14.00 w dni robocze. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 

terminie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. Z chwilą wydania Zamawiającemu Produktów, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej 

utraty i uszkodzenia Produktów. 

3. Towar pozostaje własnością Wykonawcy, do czasu wypełnienia wszelkich zobowiązań 

Zamawiającego wynikających z Umowy (zastrzeżenie prawa własności rzeczy 

sprzedanej).  

 

§ 3. Cena sprzedaży 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za Produkty cenę w kwocie brutto 

……………… zł (słownie). 

2. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

3. Zamawiający dopuszcza fakturę zaliczkowe. Po dokonaniu pełnej wpłaty faktura 

zaliczkowa staje się fakturą końcową. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że 

zaliczka nie stanowi zadatku. 

4. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi 

przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

§ 4. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji dobrej jakości 

na każdy z Produktów stanowiących przedmiot sprzedaży. Wskazany termin gwarancji 

rozpocznie się z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

2. Wykonawca będzie realizował naprawy gwarancyjne w sposób następujący: 

czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 30 dni robocze, licząc 

od następnego dnia po zgłoszeniu przez użytkownika usterki, wady Produktu; do tego 

terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Produkty dostarczone w ramach Umowy 

będą wolne od wad fizycznych i prawnych. Odbiorca końcowy może wykonywać 



uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przysługujących Zamawiającemu. 

4. Odbiorca końcowy, może żądać od Wykonawcy usunięcia wad w drodze naprawy. 

Naprawa Produktów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

 

 

 

§ 5. Kary umowne 

1.  W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wydania Produktów określonego w § 1 

ust.1, będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za każdy 

dzień zwłoki w wysokości stanowiącej równowartość 0,1% ceny sprzedaży (netto).  

2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany on jest do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% ceny sprzedaży netto.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, będzie on zobowiązany 

do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny sprzedaży netto. 

4. Strony uprawnione będą do obciążenia siebie karami umownymi w formie noty 

obciążeniowej. 

5. Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez stronę noty 

obciążeniowej. 

6. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 

w sytuacji, gdy szkoda przewyższy kary umowne lub wystąpi z innej przyczyny niż 

objęte karami umownymi. 

 

§ 6. Dane osobowe 

1. Dane osobowe, w zakresie realizacji niniejszej umowy, zostają powierzone Wykonawcy 

na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” ) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r, o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).  

2. Wykonawcy zostają powierzone dane osobowe pracowników wyznaczonych do obsługi, 

koordynacji  i prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres powierzonych danych 

osobowych obejmuje: 

a)  imię i nazwisko pracownika,  

b) numer telefonu służbowego,  

c) adres poczty elektronicznej (e-mail) 



3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie 

i celu określonym w § 1 oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz  

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.   

4. Wykonawca oświadcza, iż osoby mające dostęp do powierzonych danych posiadają 

odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadają 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępnionym przez 

Zamawiającego.    

5. Wykonawca zapewnia, że znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami 

określonymi w „RODO” i spełniają standardy bezpieczeństwa. 

6. Wykonawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować 

pod adresami e-mail: ………………………………………… 

7. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor.abi@gmail.com 

8. Jeśli Wykonawca z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mógł zapewnić zgodności 

przetwarzania danych osobowych z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 

9. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego  

wynika z przepisów prawa, 

b) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

c) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, 

d) w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony 

przez Zamawiającego, 

e) każdej kontroli Wykonawcy przez inne organy, co wiązałoby się z dostępem 

do danych; w szczególności o kontroli ze strony właściwego rzeczowo, ds. ochrony 

danych osobowych, organu nadzorczego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zająć niezwłocznie każdym pytaniem Zamawiającego 

dotyczącym przetwarzania powierzonych mu na podstawie umowy, danych osobowych. 

9. Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie danych osobowych niezbędnych 

do realizacji umowy osobie trzeciej, pod warunkiem spełniania przez nią wymogów 

dotyczących ochrony danych osobowych, określonych w Ustawie o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018r.  oraz  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów prawa UE 

i państw członkowskich, dotyczących ochrony danych osobowych. 

10. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy 

przez Wykonawcę, poprzez przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli i audytów 

przetwarzania danych osobowych oraz do żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez 

Wykonawcę. 

11. Po kontroli, o której mowa w ust. 10, Zamawiający może zredagować zalecenia 

pokontrolne i żądać wykonania, o ile są zgodne z umową, oraz określić termin ich 

realizacji. Zalecenia pokontrolne mogą dotyczyć jedynie usunięcia niezgodności 

przetwarzania powierzonych danych z umową Rozporządzeniem 2016/679 lub Ustawą. 

12. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych oraz 

informacji jakie uzyskali w trakcie trwania umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba 

że druga strona zwolni je z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika 

z przepisów prawa. 

13. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, także po zakończeniu 

świadczenia usług. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za niezgodne z Umową udostępnienie lub wykorzystanie 

danych, a w szczególności ich udostępnione osobom nieupoważnionym.  

15. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy, RODO lub umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający, jako Administrator Danych 

osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą 

grzywny, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu poniesioną 

z tego tytułu szkodę. 

16. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego, zwróci 

Zamawiającemu wszystkie powierzone mu do przetwarzania na podstawie, umowy dane 

oraz ich kopie albo je zniszczy i przedstawi dowód (protokół) zniszczenia, chyba że inne 

przepisy prawa powszechnego zabraniają zniszczenia wszystkich albo części danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić poufność powierzonych danych i nie przetwarzać ich dłużej 

w sposób aktywny. 

17. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy Wykonawca: 

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

b) powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego, 

c) nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych 

d) zawiadomi o swojej niezdolności do wypełnienia warunków umowy  

18.  Wykonawca gwarantuje, że na żądanie Zamawiającego lub uprawnionego organu 

państwowego udostępni urządzenia i systemy informatyczne, przetwarzające dane 

osobowe do audytu, pod kątem weryfikacji zastosowanych w nich zabezpieczeń 

technicznych i organizacyjnych. 



19.  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO, wobec osób, których dane dotyczą. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej Umowy w szczególności w przypadku 

braku dostępności któregokolwiek z Produktów. W takiej sytuacji Wykonawca dopuszcza 

zastosowanie rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Wykonawca 

uznaje produkt o parametrach i właściwościach nie gorszych, niż opisane w treści 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej 

Zamawiającego o braku dostępności danego Produktu i zaproponować rozwiązanie, jego 

zdaniem, równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie 

rozwiązania równoważnego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana załączników do Umowy następować będzie poprzez samo 

zastąpienie starego załącznika nowym, z dokonaniem o tym wzmianki na dokumencie 

starego i nowego załącznika oraz opatrzeniem jej datą i podpisami Stron. 

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 


