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Projektowane postanowienia umowy - Wzór 
Załącznik 3 do SWZ 

                  Nr sprawy EZP-252-22/2021 

 
U M O W A  Nr EZP-252-…./2021 

umowa zawarta w dniu ….............. w Morawicy pomiędzy:  
Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii  w Morawicy działającym w formie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica, zarejestrowanym w KRS X Wydział 
Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Kielcach, KRS 0000009702, NIP 657-21-87-534, REGON 
000290110zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………… 

a ……………..................................…………………………………………………………… 
REGON ………………….  NIP ……………………….   
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowaną przez: 
    1. ......................................................... 
 
Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych 11 września 2019r. (Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

§ 1  
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I ZASADA REALIZACJI  

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 
Morawicy ……………….. w cenie i ilości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym, 
który jako załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.  

2. Zamówienie Sprzedający zrealizuje w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
3. Zamówienie jest współfinansowane: ze środków Unii Europejskiej na Zakup wyposażenia na 

zadaniu pn. Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz 
zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.  

4. Kupujący i Sprzedający wybrany  w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 
realizacji zamówienia. 
 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość umowy Strony ustalają w wysokości ………………… zł brutto (słownie zł: 
………………………………...................……………..),  wartość netto umowy wynosi .....….….. zł (słownie zł: 
………………..........................), a podatku VAT ………… zł (słownie zł: …………..................................).  

2. Cena za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi Sprzedający przy realizacji 
zamówienia. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zamawianego przedmiotu zamówienia, a tym 
samym zmniejszenia wartości umowy, przy czym łączna wartość zamawianego towaru będzie nie 
mniejsza niż 80% wartości brutto umowy. Niewykonanie przez Kupującego umowy nie wymaga 
podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. Sprzedający wystawi fakturę na dostarczony towar, a Kupujący dokona zapłaty przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej lub 
ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem platformy, po uprzednim 
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego, tj. po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego. O rozpoczęciu wystawiania faktury w formie ustrukturyzowanej elektronicznej faktury 



 

    
 

 

 

 

2 

VAT Sprzedający jest zobowiązany  poinformować Kupującego w formie pisemnej w terminie 3 dni 
od dnia wystawienia pierwszej  ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT.  

5. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. W przypadku 
zwłoki w zapłacie – Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostawę jest sporządzony przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń protokołu. 

7. Niedokonanie w terminie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Sprzedającego 
do wstrzymania kolejnych dostaw zamówionego towaru.  

 
§ 3 

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO  
1.  W ramach  realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Sprzedający zobowiązany jest do :  

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami, standardami i zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego,  

b) przestrzeganie zasad regulacyjnych ruchu osobowego i materiałowego w obiekcie, 
zabezpieczenia miejsca wykonania dostawy i prac  oraz prowadzenia ich przy zachowaniu 
przestrzegania obowiązujących przepisów w tym BHP i p. poż.   

c) dostarczenie, rozmieszczenie i montaż przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego i Użytkownika Obiektu w sposób zapewniający  bezpieczną eksploatację,   

d) utrzymanie porządku w czasie rozmieszczenia i montażu wyposażenia będącego  
przedmiotem umowy prowadzonego na terenie obiektu oraz zabezpieczenia ścian, podłóg 
i otworów drzwiowych przed porysowaniem lub zniszczeniem /jeśli dotyczy/ 

e) usuniecie zbędnych opakowań z terenu szpitala oraz ich utylizacji na swój koszt zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

f)  Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, 
kompletny, gotowy do użytkowania zgodnie z parametrami, określonymi w załączniku nr 1 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy  za co ponosi odpowiedzialność,  

g) Sprzedający wraz z urządzeniami dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje 
zgodności CE (jeśli dotyczy), 

h) Sprzedający, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do bezpłatnego 
przeszkolenia wskazanego przez Kupującego personelu szpitala w zakresie obsługi 
zaoferowanego sprzętu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Kupującego, w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Szkolenie potwierdzone będzie wydaniem imiennych 
zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu ( jeśli dotyczy), 

i) Sprzedający przekaże Kupującemu atesty najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu 
zamówienia. Brak stosownych atestów będzie skutkował odmową odbioru (jeśli dotyczy). 

j) do czasu odbioru zamówienia przez Kupującego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi 
Sprzedający.   

2. Sprzedający, oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie wymagania 
techniczne i normy jakościowe, a w szczególności będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom 
określonym w załącznikach do niniejszej umowy. 

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pomieszczeń powstałe w 
wyniku realizacji przedmiotu umowy. Naprawa ewentualnych uszkodzeń /ścian, drzwi, okien 
itp. / powstałych na skutek realizacji przedmiotu umowy, sprzedający zobowiązań  jest 
dokonać na własny koszt /jeśli dotyczy/ .  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnego dostarczenia i montażu przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem, że w terminie określonym w  § 1 ust. 2 Sprzedający dostarczy cały przedmiot 
umowy oraz wykona obowiązki z tym związane, o których mowa w ust. 1.  
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5. Sprzedający zobowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do zapoznania się                             
z zagrożeniami występującymi na terenie ŚCP w Morawicy i poświadczenia tego podpisaniem 
stosownego oświadczenia. 

6. Sprzedający  oświadcza, że przed złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy miał możliwość 
przeprowadzenia wizji lokalnej, uzyskał konieczne informacje do realizacji przedmiotu umowy, 
zapoznał się z warunkami technicznymi realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych uwag. 
Jednocześnie sprzedający oświadcza, że warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu 
umownym. Kupujący nie będzie brał pod uwagę roszczeń Sprzedającego będących skutkiem 
zaniechania przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 
Do obowiązków Kupującego należy:  

1. Dokonanie odbioru przedmiotu  umowy – zgodnie z zapisami zawartymi w § 5, 
2. Zapłata ustalonego wynagrodzenia, 
3. Zapewnienie nadzoru Kupującego.   

§ 5 
ODBIÓR 

1. Kupujący dokonuje odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu potwierdzonego protokołem 
odbioru podpisanym przez przedstawiciela Kupującego i Sprzedającego, stanowiącego 
załącznik nr 2 do umowy. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez 
Sprzedającego faktury za wykonany przedmiot zamówienia. 

2. Sprzedający umożliwi Kupującemu sprawdzenie towaru w celu przeprowadzenia procedury 

odbioru towaru w miejscu dostawy. Sprawdzenie towaru będzie polegało na upewnieniu się, 

że towar jest wolny od wad fizycznych oraz, że odpowiada on opisowi przedmiotu zamówienia 

zawartemu w specyfikacji warunków zamówienia. 

3. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego sprzętu nie spełniającego warunków 

zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie 

przy odbiorze towaru, Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sprzętu i żądania 

usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nie usunięcia przez Sprzedającego 

niezgodności towaru z umową lub wady, postanowienia § 8 i  § 9 stosuje się odpowiednio. 

4. Bez względu na to, czy Sprzedający jednorazowo dostarczy Kupującemu przedmiot umowy, czy 

też będzie robił to sukcesywnie, w terminie co najmniej 3 dni roboczych  przed planowaną 

dostawą, Sprzedający powiadomi Kupującego e-mailem o rodzaju wyposażenia jakie zamierza 

dostarczyć oraz o terminie /data, godzina/  planowanej dostawy i montażu. /jeśli dotyczy/.  

5. Zamawiający  w odpowiedzi potwierdzi e-mailem możliwości dostawy i montażu w 

planowanym terminie lub uzgodni z Sprzedającym inny termin dostawy.   

6. Kupujący dokona odbioru przedmiotu umowy do 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia 

przez Sprzedającego gotowości do odbioru zamówienia.  

7. Po odbiorze przedmiotu umowy zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji dla przedmiotu 

umowy wskazanego w § 1 ust. 1.   

8. Sprzedający zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczony w tym celu 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Sprzedającego lub pełnomocnika nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Sprzedawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia 

swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.  
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9. Protokół odbioru przedmiotu umowy, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury, o 

której mowa w  § 2 ust. 4.  

§ 6 
 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO RELIZACJI UMOWY  Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i 
upoważnioną do kontaktów będzie  

ze strony Kupującego p. …............................................. tel.: …................... e-mail:  …............................ , 
natomiast ze strony Sprzedającego p. …......................... tel.:…................e-mail:     …...........................  

§ 7 
GWARANCJA I SERWISOWANIE 

 
1. Na dostarczone wyposażenie/sprzęt  Sprzedający udziela Kupującemu ….. miesięcy (kryterium 

oceny ofert) gwarancji  liczonej od daty dostarczenia przedmiotu umowy do Kupującego. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostaną w kartach gwarancyjnych, które zostaną 
dostarczone wraz z przedmiotem umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Sprzedający zobowiązany jest do 
niezwłocznego naprawienia, wymiany części wadliwych lub całego urządzenia na wolne od 
wad na własny koszt. 

4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu udzielonych gwarancji jakości i rękojmi za wady na 
dostarczony przedmiot umowy obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzeń 
wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego 
użytkowania. 

5. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Sprzedający zobowiązany jest do świadczenia 
serwisu gwarancyjnego na swój koszt /obejmującego również dojazd i transport/, 
polegającego na wymianie elementów przedmiotu umowy na wolne od wad lub usunięciu 
wad w drodze naprawy, usunięciu uszkodzenia przywracającego sprawność funkcjonalną 
przedmiotu umowy, ale również przywrócenia jego sprawności funkcjonalnej.   

6.   W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Kupujący prześle mailem 
pisemną reklamację Sprzedającemu, a Sprzedający zobowiązuje się do:  

• usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub 

• przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów. 
7. Niezależnie od gwarancji Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w 

ustawie  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

8. Sprzedający oświadcza, ze przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie 
mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i 
zabezpieczenia. 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, strony ustanawiają odpowiedzialność w 
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Kupujący zapłaci kary umowne Sprzedającemu: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Kupującego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 2  ust. 1, od 
niezrealizowanej części umowy 

2) Sprzedający zapłaci kary umowne Kupującemu: 
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          a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 2 ust. 1, od 
niezrealizowanej części umowy.  

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1% kwoty netto o której 
mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie 

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 1% 
kwoty netto o której mowa w § 2 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin 
określony w umowie. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 
30% wartości netto określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 30% kwoty całkowitego wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 2 ust. 1  Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z uwzględnieniem 
§ 9. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby  wysokość 
poniesionej szkody przewyższała  wysokość kar umownych. 

5. W razie naliczania kar umownych Kupujący będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z 
faktury Sprzedającego. 

6. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar wymienionych powyżej z należności 
Sprzedającego, po wystawieniu noty obciążeniowej, a Sprzedający wyraża zgodę na powyższe. 

7. Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Kupującego potrącenia powstałej 
należności w związku z naliczeniem kary umownej. 

8. Sprzedający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na stronę 
trzecią bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Kupującego oraz po wyrażeniu zgody przez 
Kupującego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu 
zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej. 

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części na podstawie art. 

456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 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. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art.456 ust. 
1 pkt 2 u.p.z.p jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,  
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  
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. 

3. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje 
im prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych niżej 
okolicznościach 
1) Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
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a) Sprzedający rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 

b) w przypadku zwłoki dostawy przekraczającej 30 dni kalendarzowe liczone od dnia 
określonego w § 1 ust. 2,  

c) w sytuacji, gdy suma kar umownych przekroczy łączną maksymalną wysokość kar 
umownych, o której mowa w § 8 ust. 2. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar 
umownych przewidzianych umową. 

5. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy 
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich 
przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zgodnie z niniejszym § Sprzedający może 
żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały zrealizowane od dnia 
odstąpienia. 

§ 10 
SIŁA WYŻSZA 

1.Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 
2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym 
pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie 
drugiej strony jest w tym terminie możliwe. 
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie 
powołuje.  

§ 11 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie 
Strony  pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalne jest dokonywanie  istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 
spowoduje to, że charakter umowy zmieni się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy   
z uwzględnieniem art. 454 ustawy Pzp. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:  
a) zmiany wysokości należnego wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany 

obowiązujących stawek podatku VAT, w odniesieniu do asortymentu objętego 
umową 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §1 ust.2, z przyczyn 
niezależnych od stron spowodowanych działaniem siły wyższej. 

 
§ 12 

PODWYKONAWCY 
1.  Sprzedający powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy tj.: 

(należy wstawić nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres przedmiotu umowy 
realizowany przez podwykonawcę ……………………………………………………... /jeśli dotyczy/  

2. Sprzedający  ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy. 

3. Sprzedający, na żądanie Kupującego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
wykonuje usługę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami. 

§ 13 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
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1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
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) – dalej 
„RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
oraz przetwarzają dane z upoważnienia administratora danych i wyłącznie na jego polecenie, posiadając 
stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to wymagane przepisami prawa. 

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe: 
a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracowników/ współpracowników, tj. imię i nazwisko,  

numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej, 

b) przedstawicieli /pracowników/współpracowników skierowanych do wykonywania zadania 

określonego w Umowie lub umowach uzupełniających – wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym 

do jej realizacji. 

4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 
RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3.  
W tym celu: 
1) Sprzedający zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną publikowaną pod adresem: 

http://morawica.com.pl/rodo, w jej uzupełnieniu podając dane teleadresowe Kupującego jako 
Administratora danych osobowych, wskazując na Sprzedającego jako źródło danych oraz podając 
kategorie danych, które Sprzedający przekazał Kupującemu. 

2) Kupujący zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną wg przyjętego przez niego wzoru, w 
uzupełnieniu podając dane teleadresowe Sprzedającego jako Administratora danych osobowych, 
wskazując na Kupującego jako źródło danych oraz podając kategorie danych, które Sprzedający 
przekazał Kupującemu 

5.   Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne potwierdzenie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od otrzymania 
wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. W stosunku do osób występujących w komparycji umowy, Sprzedający dopełnia obowiązku informacyjnego, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną publikowaną pod adresem: 
http://morawica.com.pl/rodo. 

7. W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie inne niż określone w ust. 3 dane 
osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu 
wynikającego z Umowy. 

8. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w tym zakresie z 
odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia.  

9. Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:  
1) Kupującego odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Agata Domagała, email: iod@morawica.com.pl 
2) Sprzedającego - odpowiada ……………………… , email:……………….. 

 

§ 14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 
Kupującego. 

2. Sprzedający jest zobowiązany do informowania Kupującego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego  oraz zmianie jego sytuacji 

http://morawica.com.pl/rodo
http://morawica.com.pl/rodo
mailto:iod@morawica.com.pl
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ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem 
skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Sprzedającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020., poz. 1740 ze zm.), ustawy z 
dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Sprzedającego dwa dla Kupującego. 

 
 
 

S P R Z E D A J Ą C Y                                                                                K U P U J Ą C Y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


