
 

 

załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA NR ……….  

zawarta dnia ……..………..2018 r. w Kaliszu 
pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778-13-46-888, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Książnicą 
Pedagogiczną im. A Parczewskiego ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:   .....................................................    Dyrektora PBP KP,  
a: 
..........................................................................  zwanym dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez  ………………….. 
łącznie zwanych „Stronami”. 

 

 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), dalej zwaną ustawą, 
została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego dla Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu wymienionego w ofercie Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub 
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I 
półroczu 2017 r., a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§2 
Termin realizacji umowy 

Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. 
 

§3 
Warunki dostawy 

1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu ul. Południowa 62; 62-800 Kalisz. 

2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia 
do pomieszczenia Użytkownika w miejscu przez niego wskazanym, jego montażu i konfiguracji oraz nielimitowane szkolenia dla 
operatorów urządzenia. 

3. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy karty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi urządzeń wykazanych w 
załączniku nr 1 do SIWZ. 

4. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokółem (sporządzonym przez Wykonawcę), podpisanym przez 

przedstawicieli każdej ze stron. 
6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy 

do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 
7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.    

8. Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia sprzętu z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia i montażu.  
 

§4 
Wartość umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy po cenie wymienionej w formularzu ofertowym złożonym przez 
Wykonawcę w postępowaniu tj.  

Lp. Przedmiot  Ilość 
sztuk 

Cena jedn. 
netto 

Wartość netto 
(kol.3 x4) 

Stawka 
VAT (%) 

Wartość brutto 
 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Cyfrowe urządzenia 
powielające. 

1 szt.     

2. 

Zautomatyzowane 
urządzenie bigująco-
perforujące wraz ze stołem 
roboczym i stolikiem 

1 szt. 

    

3. Oklejarka do książek 1 szt.     

4. Laminator 1 szt.     

5. Falcerka 1 szt.     

6. Laptop 15 cala 1 szt.     

7. Komputer stacjonarny 1 szt.     
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8. 
Oprogramowanie 
Adobe CS6 Design 
Standard 

1 szt. 
    

9. Gilotyna hydrauliczna 1 szt.     

10. Zszywacz 1 szt.     

 Ogółem X X X X  

 
2.  Całkowita wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ………………..…. zł (słownie: …………………) w tym wartość podatku od 

towarów i usług: …………….…… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto przedmiotu umowy: ……………..……… zł 
(słownie: ….......) 

3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

§5 
Termin i warunki płatności 

1. Podstawę do zapłaty za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego 
przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń (w przypadku, gdy do naliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług 
zobowiązany jest Zamawiający faktura musi zawierać dopisek „odwrotne obciążenie”). 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §3 ust. 6 i ust. 7, gdzie 14-dniowy termin płatności liczony 
będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie 
może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nieczynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
 
 

§6 
Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi z tytułu: 
a) Niewykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenie brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu 
umowy. 

b) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust. 2. 

c) Nieusunięcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru lub ujawnionych w okresie usługi obsługi serwisowej i 
gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, 
niezależnie od kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty 
obciążeniowej.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§7 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
1) W razie znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy; 
2) W razie złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego; 
3) Wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji; 
4) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów 

określonych w §2 oraz w §3 ust. 7 niniejszej umowy; 
5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za 
wykonaną część umowy. 

2. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych. 
 

§8 
Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z poniższą tabelą licząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

Lp. Przedmiot Ilość sztuk Okres gwarancji 

1 2 3 4 
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1. Cyfrowe urządzenia powielające. 1 szt. 2 lata 

2. 
Zautomatyzowane urządzenie bigująco-perforujące wraz 
ze stołem roboczym i stolikiem 

1 szt. 1 rok 

3. Oklejarka do książek 1 szt. 1 rok 

4. Laminator 1 szt. 2 lata 

5. Falcerka 1 szt. 2 lata 

6. Laptop 15 cala 1 szt. 3 lata 

7. Komputer stacjonarny 1 szt. 3 lata 

8. Gilotyna hydrauliczna 1 szt. 1 rok 

9. Zszywacz 1 szt. 2 lata 
 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących 

usług: 
1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi przy wykorzystaniu 

nowych nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów; 
2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, zwanych dalej „usługami serwisu 

gwarancyjnego”. 
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę obsługi serwisowej cyfrowego urządzenia powielającego zgodnie z następującymi 

zasadami: 
1) koszt wydruku strony A4 w kolorze w ramach obsługi serwisowej cyfrowego urządzenia powielającego Zamawiający 

będzie regulował miesięcznie według wskazań licznika urządzenia. Cena wydruku jednej strony netto ………….. + VAT ……. 
= cena brutto …………….. (słownie …………………) Cena będzie obowiązywać w okresie obowiązywania umowy (60 
miesięcy).  

2) koszt wydruku strony A4 w odcieniach szarości(B-W) w ramach obsługi serwisowej cyfrowego urządzenia powielającego 
Zamawiający będzie regulował miesięcznie według wskazań licznika urządzenia. Cena wydruku jednej strony netto 
………….. + VAT ……. = cena brutto …………….. (słownie …………………) Cena będzie obowiązywać w okresie obowiązywania 
umowy (60 miesięcy). 

3) Obsługa serwisowa – w cenie pojedynczego wydruku uwzględnione muszą być kompletne koszty eksploatacji 
urządzenia, takie jak: wymiany części zamiennych, konserwacje, regulacje, dojazd technika serwisu, robocizna, a także 
dostawy tonerów. Wykonawca zapewni nielimitowane szkolenia, transport oraz montaż urządzenia.  

4) Wykonawca zapewnia 60-miesięczną pełną obsługę serwisową z dostawami materiałów eksploatacyjnych z 
wyłączeniem papieru i zszywek w ramach ceny pojedynczego wydruku strony A4 osobno w kolorze i czarnobiałym. W 
ramach 60-miesięcznej usługi serwisowej Wykonawca zapewni: 
- podczas instalacji lub w terminie wskazanym przez zamawiającego kompleksowe nielimitowane szkolenia dla 

operatorów urządzenia. 
- wykonywanie przeglądów i napraw niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń i 

utrzymania dobrej jakości wydruku oraz wymian uszkodzonych i wyeksploatowanych części, które powodują 
nieprawidłowe działanie urządzenia, w tym także wymian wszystkich materiałów eksploatacyjnych na fabrycznie 
nowe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Wymieniane części oraz materiały eksploatacyjne muszą 
gwarantować dobrą jakość tworzonych dokumentów. Przeglądy muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniem 
producenta danego urządzenia oraz muszą uwzględniać wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia sprawnego 
działania urządzenia. Dokonywanie przeglądów musi być wykonywane przez osoby przeszkolone przez producenta 
urządzenia.  

- bieżące dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych muszą zapewniać nieprzerwaną pracę 
urządzenia. Koszt materiałów eksploatacyjnych (w tym koszt dostarczenia) pokrywa Wykonawca. 

- wykonawca zapewni przy urządzeniu, w miejscu instalacji stały zapas minimum jednego kompletu tonerów. 
- zszywki nie są traktowane jako materiał eksploatacyjny. 

5) Gwarancyjne oraz bieżące naprawy urządzenia: 
- Przeglądy, wymiana części i materiałów eksploatacyjnych urządzenia muszą być wykonywane w miejscu ich 

eksploatacji oraz w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od 8-15. 
- Wykonawca dodatkowo zapewni możliwość zgłaszania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu usterek na 

wskazany adres mailowy lub poprzez stronę WWW. 
- Wykonawca umożliwi poprzez usługę typu Helpdesk telefoniczny kontakt ze specjalistą technicznym w godzinach 

pracy zamawiającego tj. w dni robocze od 8-15. 
- Wykonawca będzie świadczył obsługę serwisową na powyższych warunkach przez 5 lat od daty podpisania umowy 

usługi serwisu gwarancyjnego świadczone będą w dni robocze w godzinach 8 – 15 na podstawie zgłoszeń 
dokonywanych przez Zamawiającego; 

6) w dni robocze od godziny 8 – 15 zgłoszenia będą przyjmowane na numerem tel. ...................... lub na numer faks: 
..................... a także na e-mail: ...................  ; 

7) w soboty, niedziele i święta oraz poza godzinami pracy w dniach roboczych, zgłoszenia dokonywane będą na numer 
faksu lub e-mail; 

8) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 
9) czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosić będzie w ramach gwarancyjnych i bieżących napraw urządzeń: 

- reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 15, od chwili zgłoszenia awarii do chwili 
kontaktu serwisanta z osobą wskazaną przez zgłaszającego nastąpi nie później niż do dnia następnego do godziny 
12. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 15 lub w sobotę, niedzielę oraz święto, reakcja serwisu na 
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zgłoszenie nie może nastąpić później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub 
święcie do godziny 12. 

- czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub 
testem wynosi 72 godzin. W przypadku, gdy podany 72 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne od pracy tj. 
sobota, niedziela lub święto naprawa wykonana zostanie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu 
wolnym od pracy lub święcie do godziny 15. 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w przypadku konieczności wykonania naprawy w 
serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz 
dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymontowania i zatrzymania dysku twardego lub innych nośników danych w przypadku 
konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie Wykonawcy. 

5. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu 
Wykonawcy. 

6. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad. 
Uszkodzony nośnik danych nie podlega zwrotowi Wykonawcy. 

7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne 
upoważnienie  wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących ruchu osobowego i materiałowego. 

8. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi. 
9. Z zastrzeżeniem ust. 6, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu gwarancyjnego stają się 

własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W przypadku  wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich 
producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski. 

11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami 
gwarancji, Zamawiający  może usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z 
zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie 
naprawianego sprzętu. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, 
do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac 
(napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu 
kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

12. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany 
urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę 
wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na 
nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo. 

13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji 
mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji 
przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 

§9 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku: 
1) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany  obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne 

będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 
2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie 

wysokości stawki podatku od towarów i usług, 
3) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany 

umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w §9 ust. 1. 
4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
 §10 

Informacja o ochronie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
5. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

ul. Południowa 62; 62-800 Kalisz 
6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem danych osobowych 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu  adres e-mail 
matuszewskimicha1989@gmail.com  telefon: 509 633 085 

7. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego KP333.1.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

9. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 
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10. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
12. Wykonawca posiada: 

- - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
- - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych; 
- - 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
13. Nie przysługuje Wykonawcy: 

- - 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.  
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
 

Integralną część umowy stanowią: 
1) Załącznik Nr 1: Oferta Wykonawcy; 
2) Załącznik Nr 2: Opis oferowanego towaru, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                          WYKONAWCA: 
 

 
 


