
UMOWA nr   ……...../WFE/Z/.........../...........

zawarta w dniu ........................... r. w Płocku pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock  z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, NIP 7743135712 zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta
Płocka
a  …………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie ,,Stronami'',
o następującej treści:

§ 1
1. W wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  na  podstawie  art.  275  pkt  2)  ustawy  z  dnia

11 września  2019  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129),
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych
w  niniejszej  Umowie, dostawy  kart  graficznych  dla  potrzeb  realizacji  projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole
Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014  –  2020
(Część 4).

2. Integralną częścią umowy jest Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
3. Wykonawca  dostarczy  kompletne  urządzenia  posiadające  okablowanie,  podzespoły  itp.,

niezbędne  do  prawidłowego  użytkowania,  gotowe  do uruchomienia  i  użytkowania  bez
dodatkowych zakupów.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone  urządzenia  będą  fabrycznie  nowe,  nieużywane,  
w pierwszym gatunku, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń
osób trzecich. Urządzenia powinny być w pełni sprawne i funkcjonujące bez jakichkolwiek
zakłóceń  oraz  zastrzeżeń,  a  także  odpowiadające  obowiązującym normom i  posiadające
niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez
Zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty
zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów
sprzedaży  producenta.  Urządzenia  powinny  posiadać  dołączone  niezbędne  instrukcje  i
materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

5. Wykonawca oświadcza,  że posiada odpowiednie  warunki,  środki,  wiedzę i  doświadczenie
konieczne  do  właściwego  wykonania  swoich  obowiązków  określonych  w  Umowie  oraz
zobowiązuje  się  do  ich  wykonania  z  należytą  starannością,  wynikającą  z  zawodowego
charakteru  prowadzonej  przez  siebie  działalności  gospodarczej,  zgodnie  ze  współczesną
wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i standardy.

6. Wykonawca zobowiązany  jest w  dniu  dostawy  przekazać Zamawiającemu wszelką
dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  w
szczególności: karty gwarancyjne producenta, instrukcje obsługi w języku polskim itp.

§ 2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1:  do ……….  dni  od  dnia

podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do

Odbiorcy (Użytkownika), tj.  Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku ul.
Padlewskiego 2, 09-402 Płock.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  Odbiorcy  telefonicznie  gotowość  dostawy,  na  co
najmniej 1 dzień roboczy przed przewidywanym terminem dostawy.

4. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia,  Odbiorca  jest zobowiązany dokonać sprawdzenia
ilości przedmiotu zamówienia. Odbioru ilościowego dostarczonego towaru dokonają w dniu
dostawy  wyznaczeni  przedstawiciele  Odbiorcy. Na  potwierdzenie  czynności  odbioru,
zostanie  spisany  i  podpisany  przez  przedstawicieli  każdej  ze  Stron  protokół  odbioru.
Niezgodność  ilościową  wykonanego  przedmiotu  zamówienia  Odbiorca  zobowiązany  jest
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reklamować  Wykonawcy  na  piśmie  w  terminie  dokonywanego  odbioru  przedmiotu
zamówienia.

5. Niezgodność jakościową dostarczanego przedmiotu zamówienia Odbiorca zobowiązany jest
reklamować  Wykonawcy  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną  w  terminie  7  dni  od  dnia
wykrycia wady i/lub usterki. Zgłoszenie niezgodności Odbiorca przekaże Zamawiającemu
do wiadomości.

6. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiązany  jest dostarczyć
reklamowany towar, w terminie 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót), od dnia złożenia
reklamacji (liczy się data wysłania, wiadomości elektronicznej lub data otrzymania przesyłki
listowej).

7. Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w niniejszej umowie.

8. Dokonanie odbioru sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od
roszczeń  z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§ 3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości: ………………….. zł brutto.

§ 4
1. Podstawą wystawienia faktury przez  Wykonawcę  będzie  podpisany  przez  obie  strony

protokół odbioru bez uwag.
2. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

NIP 774-31-35-712.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której

faktura dotyczy, wg centralnego rejestru umów.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dnia od daty wpływu  do

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 1. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płatności za wystawione
faktury. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem zawartych postanowień.
7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest * czynnym podatnikiem podatku VAT.
* § 4a stosuje się odpowiednio zgodnie z oświadczeniem złożonym w ust. 7

§ 4a
1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się
za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 4 umowy. 

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz.
2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  rachunek wskazany przez  Wykonawcę na fakturze nie
spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku
Wykonawca  zrzeka  się  prawa  do  żądania  odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §  4 ust. 4 do 7-go dnia od
daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust.
3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego
tytułu  na  Zamawiającego  przez  organy  administracji  skarbowej  oraz  zrekompensować
szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku
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VAT  na  podstawie  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  dokumentujących  realizację
Przedmiotu Umowy.

§ 4b*
I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w

Ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 t.j.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na podstawie  art.  4  ust.  4  nie  wyraża  zgody na wysyłanie
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3
Ustawy  o  elektronicznym  fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego
fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia
wszystkich  wymaganych  niniejszą  umową  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowego
rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.
5d)  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 t.j).

lub
II wersja
1.Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2.Zamawiający informuje, że na podstawie art 4 ust. 4 nie wyraża zgody na wysyłanie innych

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy
z dnia 9 listopada 2018r.  o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym.
Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich
wymaganych  niniejszą  umową  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowego  rozliczenia
umowy.

3.Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.

4.Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 t.j.).

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 5
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  przedmiot  umowy  -  zgodnie  z  warunkami

przedstawionymi w ofercie i niniejszej umowie. Okres gwarancji: 2 lata. 
2. Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne na następujących warunkach:

a) okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag;
b) gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy
wymianę towaru lub jego podzespołu na nowy i ewentualne koszty transportu;
c)  Wykonawca,  w  okresie  gwarancyjnym  zapewni  bezpłatny  dojazd  serwisanta  do
Zamawiającego lub bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu;
d) w okresie gwarancji serwis dostarczonego sprzętu będzie realizowany nieodpłatnie;
e) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;
f) zgłoszenie następuje pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres wskazany przez
Wykonawcę;
g)  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wskazanie  drogą  elektroniczną  osoby
upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego;

3



h) Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się do usunięcia  stwierdzonej  w okresie
gwarancji wady nieodpłatnie na swój koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia,
chyba że będzie to niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy.
W takim przypadku Strony ustalą inny termin usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad
w wyznaczonym terminie,  Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w
formie naprawy lub wymiany towaru lub jego podzespołu na nowy w ramach gwarancji
na koszt Wykonawcy;
i)  jeżeli  w  wykonaniu  obowiązków  wynikających  z  gwarancji  Wykonawca  dokonał
istotnych napraw towaru lub nastąpiła wymiana towaru objętego gwarancją lub jego
istotnego  podzespołu  na  nowy,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  dnia
protokolarnego odbioru naprawionego lub wymienionego sprzętu;
j)  maksymalnie  3  udokumentowane  naprawy  gwarancyjne  tego  samego  sprzętu,
wyłączające dany sprzęt z eksploatacji uprawniają do wymiany sprzętu na nowy;
k)  Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  lub  wymiany  towaru  lub  jego
podzespołu bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;
l) odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących  w sprzęcie  w chwili  dokonania  jego  odbioru  przez  Zamawiającego,  jak  i
wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca  lub
inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu
terminu obowiązywania gwarancji;
m) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.

3. Warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz z
protokołem odbioru, zgodnie z § 1 ust. 6 umowy; niniejsza umowa; Kodeks cywilny; OPZ
oraz  oferta  Wykonawcy  (stanowiące  integralną  część  niniejszej  umowy).  W  przypadku
rozbieżności  postanowień  w  danej  kwestii,  pierwszeństwo  mają  postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

4. Na przedmiotowy  sprzęt  Wykonawca  udziela  rękojmi  na  okres  odpowiadający  okresowi
gwarancji. 

§ 6

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  wystąpienie  zdarzeń  opisanych
poniżej,  jeżeli  zdarzenia  te  powstały  na  skutek  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, a mianowicie:
a) zwłoki  w dostarczeniu  przedmiotu  umowy w całości  w  wysokości  0,5% całkowitego

wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
upływu terminu dostawy określonego w umowie;

b) zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z § 2 ust. 6 bądź obowiązków
gwarancyjnych w wysokości  0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto,  określonego w
umowie, za każdy dzień zwłoki.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 25%
kwoty brutto z § 3.

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym.

3. Łączna wysokość kar umownych nie może być większa niż 30% wynagrodzenia brutto o
którym mowa § 3.

4. Jeżeli  szkoda przewyższa wysokość kar  umownych Zamawiający może dochodzić  jej  na
warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 7

1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach,
gdy:

1)  gdy  nastąpi  zwłoka  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy  powyżej  14  dni  od  terminu
określonego § 2 ust 1 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na piśmie w terminie 5
dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,
3)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,
Ponadto:
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4) Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli  zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim
określonych,  z  uwzględnieniem  postanowień  niniejszej  Umowy.  W  takim  przypadku
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania
dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania odszkodowania

5) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 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  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca
może żądać  wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej
części Umowy i nie jest uprawniony do żądania odszkodowania.

2.  Odstąpienie  od  umowy  oraz  rozwiązanie  umowy  za  wypowiedzeniem,  pod  rygorem
nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 8
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są :

a) po stronie Zamawiającego: Monika Rogalska e-mail monika.rogalska@plock.eu
b) po stronie Odbiorcy: ………………………………………………………..
c) po stronie Wykonawcy: …………………………………………………….. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie 
drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.

§ 9
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka do stosowania.

§ 10
RODO*

Wersja I
Gmina Miasto Płock, 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”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, pl. Stary Rynek 1,
09-400 Płock. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy - Miasto Płock - iod@plock.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  ………….
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postę-
powania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przecho-
wywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych 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. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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3)  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 ***;
4)  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączni-
ków. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesie-
niu 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. 

lub
Wersja II

I. Informujemy, że:
1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przetwarzanych w związku z
podpisaniem i realizacją niniejszej umowy są: 1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Płock; 2) (drugi podmiot) z siedzibą: w ..............., przy ul. .........., 00-000 ...............
Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ....................... 
3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej
obsługą, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach ni-
niejszej umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz  stron.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ..... lat licząc od końca roku zakończenia
umowy.
6. Każdy ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4)  usunięcia  danych  po  ustaniu  celu,  dla  realizacji  którego  były  przetwarzane.
7.  Każdy  ma prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 
8.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  zawarcia  i  realizacji
umowy.
II. Każda ze stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu strony
będą realizowały niniejszą umowę.

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od formy prawnej Wykonawcy)

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)  ustawy
Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj  i  zakres oraz
warunki zmiany postanowień Umowy w przypadku:
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1). Wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności,
tj.  zaistnienia  okoliczności  nadzwyczajnych, np.  działań wojennych, aktów terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych
oraz    istnieniem/zaistnieniem   epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki.
2). Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a)  w  przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia
okoliczności  nadzwyczajnych,  np.  działań  wojennych,  aktów  terroryzmu,  rewolucji,
przewrotu  wojskowego lub cywilnego,  wojny domowej,  skażeń radioaktywnych,   termin
wykonania  przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności
nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas
niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy,
powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,
b)  w  przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  związku  z
zaistnieniem/istnieniem  epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie
,trzęsienie  ziemi,  bunty,  niepokoje,  strajki  -   termin  wykonania  przedmiotu  Umowy
przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  uniemożliwiających  wykonywanie
przedmiotu  Umowy,  o  których  mowa powyżej  i  -  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do
usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  w  związku  z
okolicznościami, o których mowa powyżej.
3) przedmiotu umowy - urządzeń na inne, o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w
ofercie Wykonawcy i spełniające wymagania  zawarte  w SWZ, za  zgodą  Zamawiającego i
Odbiorcy w szczególności w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta lub
zaprzestania ich produkcji.

§ 12

Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści  niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
strony w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane niniejszą  umową,  mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla
Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                 Wykonawca

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

Sporządził: Dominika Rucińska (WZP)
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