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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA NR ….  (wzór) 

Zawarta w dniu ………………. w  Świebodzinie pomiędzy: 

Gminą Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, reprezentowaną przez: 

Tomasza Sielickiego- Burmistrza Świebodzina, 

przy kontrasygnacie 

Izabeli Zabłockiej- Skarbnik Gminy, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"  

a: 

………………….., adres ………………………., NIP ………….., Regon ……………………, reprezentowany przez: 

…………………………….., 

 zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2021 r. ,  poz.1129 z późn. zm.) postępowania o zamówienie publiczne realizowane w 
trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 
umowy określony w § 2 niniejszej umowy. 

2. Specyfikacja  Warunków Zamówienia i kopia oferty Wykonawcy, z postępowania, o którym jest mowa w ust.1, 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

Przedmiot umowy 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest  zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów i tabletów 
w ramach  realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni REACT , Działanie 5.1 . „Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn..”Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w tym: 

1) Komputer stacjonarny (All in One) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym  oraz z akcesoriami-
klawiaturą i myszą -  13  szt. 

2) Laptop wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym - 719  szt.  

3) Tablet  wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym –  15  szt. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy określone są w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do umowy oraz ofercie Wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr 4 do umowy. 
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3. Ostatecznym użytkownikiem przedmiotu umowy nie jest Zamawiający, a uczeń reprezentowany przez 
rodzica lub opiekuna prawnego lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność zwanymi w dalszej 
części umowy Beneficjentem ostatecznym.  

     Warunki realizacji umowy 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach kwoty określonej w § 7 ust.1., do realizacji zamówienia, w 
szczególności do: 

1) dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad sprzętu o jakości i parametrach określonych  w 
załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 3  do niniejszej umowy, do Zamawiającego na koszt i 
ryzyko Wykonawcy; 

2) dostarczenia, rozładunku i wniesienia sprzętu komputerowego do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w opakowaniach posiadających wyraźne oznaczenie danego urządzenia (nazwa, liczba 
sztuk, numer seryjny), pozwalających na podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego,  

 3) wydania instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentów gwarancji producenta oraz wszystkich 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2; 

4)  dostarczenia instrukcji zgłaszania awarii sprzętu wraz z opisem procedury zgłaszania awarii ze 
wskazaniem szczegółowych danych kontaktowych (adres, nr telefonu, adres e-mail) oraz opisem zakresu 
obowiązującej gwarancji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.   

5) dostarczenia na żądanie Zamawiającego w przypadku komputerów stacjonarnych (All in one) oraz 
laptopów: 

- certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu, 

- certyfikatu ISO 14001 dla producenta sprzętu, 

- deklaracji zgodności CE. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem i na własny koszt na terenie miasta 
Świebodzin po uzgodnieniu miejsca dostawy z Zamawiającym według harmonogramu uzgodnionego z 
Wykonawcą po podpisaniu umowy (maksymalna ilość dostaw: 5). 

4. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą zgodnie z rodzajem sprzętu komputerowego (komputery 
stacjonarne (All in one ) i tablety w jednej dostawie oraz laptopy w pozostałych dostawach). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę bądź wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy do chwili wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością. 

7. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe 
wykonanie zobowiązań umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające 
użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, lub nie spełnia wymagań 
określonych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowy, wolny od wad na własny koszt, w 
terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez  Beneficjenta ostatecznego. 
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9. Warunkiem wystawienia faktury będzie każdorazowe potwierdzenie protokołem zdawczo-odbiorczym przez 
Zamawiającego kompletności i zgodności z zamówieniem w terminie do 5 dni od dnia dostawy. 

 
      Podwykonawstwo 

§ 4 
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonaw-

ców, a w szczególności za jakość i terminowość wykonywanych przez nich prac, tak jak gdyby były to 
działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

3. Rozliczenia z podwykonawcami z tytułu wykonywania przez nich prac objętych przedmiotem umowy ob-
ciążają Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawców jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Za-
mawiającego z odpowiedzialności za powyższe. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach 
określonych w przepisach kodeksu cywilnego i niniejszej umowie. 

2. Gwarancja  i rękojmia obejmuje wszystkie wady fizyczne i prawne towaru. 
3. Okres gwarancji  jest liczony od daty podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, 

jeżeli Beneficjent ostateczny zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości lub 
w protokole odbioru gwarancyjnego.  

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  i rękojmi na wykonany przedmiot umowy  na okres 
……..miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu  zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.  

6. W trakcie napraw Wykonawca zapewni poufność danych znajdujących się na dysku komputerów prze-
nośnych oraz złoży stosowne oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania wszelkich zasad w za-
kresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad:  
a) w okresie gwarancji  i rękojmi Beneficjent ostateczny jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o 

stwierdzonych  wadach przedmiotu odbioru w ciągu 15 dni od ich ujawnienia,  
b) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszenia Beneficjenta ostatecznego dokona-

nego przy użyciu poczty elektronicznej, na adresy wskazane w umowie lub telefonicznie. Przez datę 
zgłoszenia gwarancyjnego rozumie się moment przesłania zgłoszenia wystąpienia usterki na adres 
e – mail wskazany przez  Wykonawcę: ………......................…………………..lub telefonicznie pod 
numerem tel. ……………………………. 

c) reakcja podmiotu świadczącego usługi serwisowe na zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi do końca 
następnego dnia roboczego, po dniu w którym przesłane zostało zgłoszenie wystąpienia usterki,  
d) sprzęt komputerowy zgłoszony do naprawy będzie odbierany z miejsca użytkowania przez Benefi-
cjenta ostatecznego zgodnie z miejscem jego zamieszkania.  Wykonawca jest zobligowany do bezpłat-
nego odbioru zgłoszonego sprzętu komputerowego od Beneficjenta ostatecznego spod wskazanego  
adresu i dostawę po naprawie pod wcześniej wymieniony adres.   
g) usługi gwarancyjne będą świadczone od poniedziałku do piątku, w godzinach od ……. do …….,  
w języku polskim, 
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h) czas naprawy urządzenia, liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej 
diagnostyką lub testem, wynosić będzie maksymalnie 14 dni roboczych następujące po dniu, w którym 
nastąpiła lub powinna była nastąpić reakcja serwisu,  

10.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do:  
a) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi 
i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, 
realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych 
oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta,  

   b) wymiany urządzenia w przypadku, gdy jego naprawa nie jest możliwa,  
              c) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy.  

9. Jeżeli, z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią szkody poniesione przez     
Zamawiającego lub Beneficjenta ostatecznego, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
naprawą tych szkód.   

10. W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy należy realizacja świadczeń gwarancyjnych, zobowiązujący 
Wykonawcę do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad  lub do dostarczenia przedmiotów umowy 
wolnych od wad (wymiany przedmiotów umowy na nowe). 

11. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności koszty do-
jazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad 
oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.  

 

Terminy 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 90 dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy, tj. do dnia………. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będą protokoły zdawczo-odbiorcze  
sporządzane po każdej dostawie przedmiotu zamówienia zgodnie z  harmonogramem dostaw uzgodnionym 
w formie pisemnej z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

2  Szczegółowy termin dostarczenia oraz miejsce dostawy przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z 
przedstawicielem Zamawiającego,  wskazanym w § 9 ust.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gotowość 
do wykonania dostawy zostanie zgłoszona e-mailem z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.  

3..  Dostawa odbędzie się w dni robocze od  poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do      
     14:00, wtorek – piątek od 7:20 do 14:00. 

 

 

Wynagrodzenie 
§ 7 

 
1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  ustalone na podstawie cen jednostkowych 

zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy), wynoszące łącznie: 
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Lp. Przedmiot umowy Ilość sztuk 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 
ogółem 

(kol. 3  x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1. 
Komputer stacjonarny  

(All in One) 13   

2. Laptop 719   

3. Tablet 15   

4. Razem wartość brutto (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3):  

5. Wartość 23% podatku VAT:  

6. Razem wartość netto (poz. 4 - poz. 5):  

  
 

   
2. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy oraz zawierają w swej 

wartości wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wymienione w § 3. 
 

3. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z umową, w tym transport, dostawę i 
wniesienie. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych 
nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 

 § 8 

1. Zapłata wynagrodzenia – zgodnie z ofertą Wykonawcy, nastąpi każdorazowo przelewem na nr konta Wyko-
nawcy: ………………………………………………….. na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę                         
i dostarczonej do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2  w formie papierowej lub elektronicznej 
na adres fundusz@um.swiebodzin.pl oraz dostarczeniu partii sprzętu komputerowego na podstawie harmo-
nogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą.  

2. Wykonawca może wysłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno- prawnym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1666). Faktura VAT, aby mogła być uznana za 
prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazać nabywcę/odbiorcę: Gmina Świe-
bodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP: 92700009197 i numer zawartej umowy. Numer PEPPOL 
9270009197.  

3. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz  z protokołem zdawczo-odbiorczym w wersji papie-
rowej i elektronicznej wraz ze wskazaniem numerów seryjnych dostarczanego sprzętu  sporządzonego 
przez Wykonawcę. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku przez Zamawiającego.  
 

 
Osoby upoważnione 

§ 9 
1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego będzie:……………………………., tel. ……….., e- 

mail: …………………………….  

2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie: …………………., nr telefonu ………………., 
adres e-mail: …………………………… 

 

Kary umowne 
§ 10 

1. Strony ustalają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
przypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w dostawie w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust.1, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu dostawy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzających w trakcie odbioru końcowego lub                 
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w 
§ 7 ust.1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu czynności odbiorowych przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust.1, licząc od dnia następnego po upływie terminu, w którym 
odbiór powinien być zakończony, 

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 7 ust.1. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona 
która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia 
wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem danego zobowiązania przez stronę drugą. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni 
od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 

7. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu, lecz nie więcej niż do wysokości  
20% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust.1. 
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8. Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków UE t. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś 
Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni REACT , 
Działanie 5.1 . „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, dotycząca 
realizacji projektu grantowego pn.”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR”. W razie utraty przez Zamawiającego w całości lub części dofinansowania wskutek zawinionego 
przez Wykonawcę niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie bądź wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty 
odszkodowania na rzecz zamawiającego w wysokości utraconego dofinansowania.  

 

§ 11 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem  
nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: 
1) zastosowania produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w ofercie, w uzasadnionych  

przypadkach (w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp.) – pod  
warunkiem, że produkty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3  do umo-
wy) oraz posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wy-
sokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach                                   
i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji – pod warunkiem, że produkty zamienne spełniają 
wszystkie wymagania przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz za-
łącznik nr 3 do umowy) oraz posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące,  a zmiana nie prowadzi 
do zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy; 

3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia zamawiający do-
puszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem za-
stępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w niniejszej umowie dla produktu zastępowane-
go, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad – pod warunkiem, że 
produkty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane w  opisie przedmiotu zamówienia (załącz-
nik nr 1. Załącznik nr 2, załącznik nr 3 do umowy) oraz posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesią-
ce, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, 
regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

 

 

Odstąpienie od umowy 
§ 12 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy lub dostarczył sprzęt o parametrach niezgodnych z 
opisem przedmiotu zamówienia, a Zamawiający wyznaczył mu dodatkowy 14 dniowy termin 
dostawy i termin upłynął bezskutecznie, 
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b) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) Wystąpią inne okoliczności, z którymi ustawa wiąże uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy. 

 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem 
uzasadnienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie, chyba że 
z ustawy wynika dłuższy termin na skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy lub 
bezterminowe uprawnienie w tym względzie. 

 
    Przepisy RODO 

§ 13 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji powyż-
szego zadania. 

2. Gmina Świebodzin informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej 
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest Gmina Świebodzin reprezentowana przez Burmistrza Świebodzina 
Tomasza Sielickiego. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne  
do zawarcia oraz wykonania umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  
na Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie powyższej dokumentacji, czyli  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. 

3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w dostawie przedmiotu zamówienia. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. 
5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. 
6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy  

i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. 
7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Cesja wierzytelności 
§ 14 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
 

 

 

Postanowienia końcowe 
§ 15 

 
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje,  

wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za  
pośrednictwem  poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odle-
głość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobi-
ście na wskazane poniżej adresy:  
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dla Zamawiającego: 
Adres  

 
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin 

      Telefon  (68) 4750932 
      e-mail  ……………………………………… 
  
  

 

dla Wykonawcy: 

 
 Adres  …………………………………….. 
Telefon  …………………………………….. 
e-mail  …………………………………….. 

 

2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.  

 
§ 16 

 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
 

§ 17 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym 
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 202r. poz. 
1129 z późn. zm.) 

2. Umowa zostaje sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jedna dla Wykonawcy, dwie 
dla Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowi : 
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia 
b) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) 
c) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 4) 
 

 

     ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA                   
                         

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


