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załącznik nr 7 do SIWZ (dot. Części nr 1)  
 

 

UMOWA NR 9/RPOWŁ/NK/2019 
 

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy: 
Powiatem Łęczyckim, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, NIP 507 00 11 299 – 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 

Łęczyca, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Łęczycy – Jarosława Świtonia, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 10/Z/2018 

Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 6 czerwca 2018r. do reprezentowania Powiatu 

Łęczyckiego przy realizacji projektu konkursowego nr : RPLD.11.03.01-10-0043/18 pt: Nowe 

kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach środków z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie 

zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”,  

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 
…………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt elektroniczny i użytkowe programy 
komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy.”, znak sprawy: ZSP Nr 
1. 361. 211. 2019 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); o następującej treści: 

 

 

§ 1 
[Przedmiot umowy]     

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Zakup i 

dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 

elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy.” CZĘŚĆ NR 1 współfinansowane ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI 

„Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, 

Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 

99-100 Łęczyca, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i złożoną ofertą. 

 

§ 2 
*Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy+ 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) pomoce dydaktyczne będą posiadad znak bezpieczeostwa, będą dopuszczone do 

użytkowania oraz spełniad standardy uniwersalnego projektowania. 
2) dostarczone przedmioty zamówienia będą fabrycznie nowe, wolne od wad, 

zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za prawidłową realizację przedmiotu 
umowy. 

2) Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne we własnym zakresie do Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-
100 Łęczyca, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku  
nr 9 do SIWZ z uwzględnieniem treści złożonej oferty. 

3) we własnym zakresie zapewni rozładunek, wniesienie i ustawienie dostarczonych 
pomocy dydaktycznych w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. 

4) dostarczony asortyment zapakowany będzie w tekturowych pudełkach, 
uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. 
Odpowiedzialnośd za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi 
Wykonawca. 

5) w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i 

uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego,  
b) nie spełniają wymagao Zamawiającego określonych w SIWZ i szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia,  
c) nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 

parametrów technicznych,  
wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni 
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakośd, 
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zgodnośd z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

6) przeprowadzi szkolenia pracowników szkół z zakresu obsługi urządzeo. 
 

§3 
[Termin realizacji umowy] 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
w czasie 30 dni od daty podpisania umowy tj. ………………………………. 

 

§ 4 
[Wynagrodzenie] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:  
w kwocie: ……………….…… zł (słownie ………………………...........................złotych netto), 
powiększonej o podatek VAT w wysokości ………………., co stanowi kwotę ………..……. zł 
(słownie ………………………………… złotych brutto); 

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, 

bonifikaty, promocje, upusty itp.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr…………………………………. w terminie ………… dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w 
§ 7 ust.1 umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w tym § zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty 
związane z jej realizacją, w tym: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia oraz 
wszelkie należne podatki. 

5. Wynagrodzenie nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania Umowy. 
6. Za dzieo zapłaty uznaje się dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeo finansowych z 

tytułu szkód i kar umownych. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazad wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
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§ 5 
 [Podwykonawcy] 

1. Wykonawca może: 

a) powierzyd, za pisemną zgodą Zamawiającego, realizację części zamówienia 

Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia 

podwykonawcom, 

b) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niż w Ofercie, 

c) wskazad innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie, 

d) zrezygnowad z Podwykonawstwa. 

2. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazad Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 6 
 [Gwarancja] 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ..................... miesiące/y gwarancji jakości.  Bieg 
terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru koocowego przedmiotu 
umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy należycie wykonanego. 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpid do wykonania wszelkich napraw w ramach 

gwarancji w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Zamawiającego. 
4. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej niedokonania w 

terminie określonym w ust. 3 Zamawiający ma prawo dokonad naprawy we własnym 
zakresie lub powierzyd wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeostwo 
Wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w tym wad ukrytych stwierdzonych w 
trakcie użytkowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższym 
fakcie na piśmie. 

6. Wykonawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jej 
otrzymania. 

7. W przypadku niemożności usunięcia wad lub dokonania naprawy w powyższym 
terminie jak również w przypadku, gdy trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pomocy dydaktycznych na nowe, wolne od 
wad. 

8. Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji ponosi Wykonawca. 
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§ 7 
 *Odbiór+ 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie 
strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przechodzi na Zamawiającego 
ryzyko utraty lub uszkodzenia pomocy dydaktycznych. 

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że pomoce dydaktyczne 
nie nadają się do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo odmówid odebrania pomocy dydaktycznych: 
1) niepełnowartościowych o obniżonej jakości, z wadami, 
2) niezgodnych z zamówieniem, 
3) po terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługiwad będą 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówid odbioru do czasu 

ich usunięcia, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych; 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamawiający może odstąpid od 

umowy w całości lub części lub żądad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 
na koszt Dostawcy, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych. 

6. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów odstąpienia. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zwrotu dostarczonego asortymentu nie 

spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W 
przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  
1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady  

i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, 

2) nie spełniają wymagao Zamawiającego określonych w załącznikach, 

3) nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 
parametrów technicznych 

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od 
zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt 
zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakośd, zgodnośd z 
warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 8 
 [Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnośd Wykonawca w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
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2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzieo opóźnienia, 

3) za opóźnienie: 
a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy dzieo opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na sunięcie wad; 

b) w przystąpieniu dokonania napraw w ramach gwarancji w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy 
dzieo opóźnienia; 

c) w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzieo opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub 
rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialnośd Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego § 4 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to wystąpienia sytuacji określonej w art. 
145 ust 1 Prawo zamówieo publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokośd kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar 
wskazanych w ust. 1. 

5. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 

 

§ 9 
*Odstąpienie / rozwiązanie umowy+ 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach: 
1) wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je wykooczyd w terminie, o którym mowa w § 3 
umowy, 

2) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawierania 
umowy; w tym przypadku Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może zażądad 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3) instytucja zarządzająca/ pośrednicząca odstąpi od finansowania projektu, o którym 
mowa w § 1 umowy w całości lub części. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust 1 Wykonawca może żądad wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązad niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 
1) ogłoszono likwidację lub upadłośd Wykonawcy, 
2) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji 

Umowy. 
5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierad uzasadnienie. 
6. Strony ustalają, iż w przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z 

jakichkolwiek przyczyn, obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji pozostają w 
mocy. Termin gwarancji będzie w takim przypadku liczony od odbioru prac przez 
Zamawiającego. 

 

§ 10 

*Zmiany i uzupełnienia umowy+ 

1. Niezależnie od przypadków określonych w poszczególnych postanowieniach umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej 

warunkach:  

1) zmiany sposobu realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia, wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia okoliczności, której nie można było 

wcześniej przewidzied; 

2) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT). 

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami 

wymienionymi w pkt. 3) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

5) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy na lepsze bez 

podwyższania wysokości wynagrodzenia, gdy sprzedaż i dostarczenie 

przedmiotów o parametrach zaoferowanych jest niemożliwe lub utrudnione. 
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2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi 

zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. 

zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, 

zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 

treści umowy. 

3. Zmiana postanowieo zawartej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

*Osoby upoważnione do wykonywania postanowieo umowy+ 

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnieo dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………………………… lub 

zastępująca ją/jego osoba.  

2. Osoba wskazana w ust. 1 upoważniona jest do: 

1) dokonywania bieżących uzgodnieo dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  

2)  kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę partii przedmiotu umowy, 

3) sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji niniejszej umowy,  

3. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, 

koordynującym realizację umowy jest …………………………………………………….……….. lub 

osoba ją/jego zastępująca. 

 

§ 12 
*Sposób doręczania pism+ 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktowad będą 

jako adresy do doręczeo wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej 

umowy.  

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany 

zobowiązana jest niezwłocznie powiadomid drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak 

informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, 

że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona po 3 dniach od daty 

wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki 

pocztowej z adnotacją poczty typu „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził 

się” itp. 
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§ 13 
[ Ochrona danych osobowych ] 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzad powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopieo 
bezpieczeostwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyd należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnieo do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnid zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo paostwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywad się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 
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8. Zamawiający realizowad będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybieo stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyd dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniad te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że koniecznośd ujawnienia 
posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 14 
*Postanowienia koocowe+ 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane Strony będą 

rozstrzygad w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia – drogą 

sądową przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Integralną częśd umowy stanowią: 
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1) oferta wraz z formularzem cenowym na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy,  

2) ogłoszenie, 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

4) odpowiedzi Zamawiającego udzielone na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu 

przetargowym. 

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:  

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn. zm.),  

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,  

3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 


