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Załącznik Nr 1 do SWZ wzór umowy  
UMOWA nr ……………………………………….  

Zawarta w dniu .................... w Reńskiej Wsi pomiędzy: Gminą Pakosławice, posiadającą Nr NIP: 7532433192, 
REGON: 531412929, zwaną dalej "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Pakosławice – Adama Raczyńskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Kapuścińskiej 
a ...................................................................... (nr KRS .............) 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

......................................................................... 

.........................................................................     

uprawnionym do wykonywania prac objętych niniejszą umową po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; Dz.U. z 2021 r. poz. 1129ze zmianami) przeprowadzonego w 
dniu………  
i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu …………………………..… o następującej treści:  

(wariant dla osób prawnych) 

 

a ...imię i nazwisko... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...nazwa i adres..., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej Wykonawcą, uprawnionym do 
wykonywania prac objętych niniejszą umową po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019r. – Prawo zamówień publicznych; (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) przeprowadzonego w 
dniu………i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu …………, o następującej treści: 

(wariant dla osób fizycznych) 

 

§ 1.  

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa 79 szt. laptopów w ramach realizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 
zwanych dalej „Przedmiotem Umowy", zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i ofertą 
Wykonawcy .  

 

Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa 79 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwanych dalej 
„Przedmiotem Umowy", zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy .  
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.  

§ 2.  

Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca wykona dostawę Przedmiotu Umowy w terminie ……. dni, licząc od dnia podpisania 
Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot Umowy odpowiednio 
opakowany i oznaczony, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, do siedziby 
Zamawiającego Urząd Gminy Pakosławice – Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice  

 

 

3. Umowę uważa się za należycie wykonaną:  

1) po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich elementów przedmiotu Umowy;  

2) po dostarczeniu wraz z przedmiotem Umowy dokumentów, w wersji drukowanej, uprawniających 
Zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych lub „karty gwarancyjnej” - jeżeli 
producent sprzętu wymaga takiego dokumentu jako podstawy dochodzenia roszczeń wynikających 
z udzielonej gwarancji jakości.  

4. Za termin wykonania Umowy rozumie się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu 
Zdawczo – Odbiorczego, potwierdzającego dostawę wszystkich elementów przedmiotu Umowy oraz 
dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust.3. Wzór Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany 
uprzednio, sprawny i kompletny, wolny od wad oraz całkowicie zgodny z ofertą Wykonawcy, której kopia 
stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.  

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 24 godzinnym 
wyprzedzeniem. Dostawa powinna się odbyć w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 
od godziny 7:00 do godziny 15:00, środa od godziny 7:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7:00 do 
godziny 14:00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót.  

8. Po dostarczeniu Przedmiotu Umowy, zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Umowy i bez wad, Strony 
podpiszą Protokół Zdawczo-Odbiorczy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 4.  

9. W przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy przy jego dostarczeniu, Wykonawca, w terminie 
określonym przez Zamawiającego, nie przekraczającym terminu określonego w ust. 1 Umowy, będzie 
zobowiązany do wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Strony podpiszą Protokół Zdawczo - Odbiorczy, o którym mowa w ust.4, po dokonaniu przez 
Wykonawcę wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad.  

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………………………… 
zł brutto (słownie: ……………………………), w tym podatek VAT w kwocie …………………………… zł 
oraz kwota netto …………………………… zł (słownie: ……………………………). Ceny jednostkowe 
określa oferta Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w 
związku z realizacją Umowy, w szczególności koszty opakowania, transportu i rozładunku Przedmiotu 
Umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół 
Zdawczo-Odbiorczy, o którym mowa w §2 ust. 4.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy  
       Wykonawcy. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 4. 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy przez okres …………… 
miesięcy wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy, licząc od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 
Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, o którym mowa § 2 ust. 4 (jednak nie krótszej niż ................. miesięcy 
od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Zdawczo - Odbiorczego). W przypadku, gdy okres gwarancji 
producenta jest dłuższy, przyjmuje się ten dłuższy okres.  

2. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i naprawy gwarancyjne w 
zakresie działania Przedmiotu Umowy.  

3. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych przez 
producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym Przedmiocie Umowy.  

4. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta sprzętu lub podmiot autoryzowany przez 
producenta.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązku kontaktu z producentem przez cały okres 
gwarancyjny.    

6. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania Przedmiotu Umowy oraz potrzeby udzielenia 
konsultacji i pomocy technicznej przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze w godz. 8:00 - 
15:00.  

7. Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie na nr: …………………………… lub e-mailem na adres: 
…………………………… .  

8. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do godz. 16-ej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.  

9. Czas naprawy bądź usunięcia wady Przedmiotu Umowy nie przekroczy 7 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia.  

10. W przypadku:  

1) niewykonania naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia lub wystąpienia kolejnej awarii, wady 
lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych danego sprzętu, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego wymieni sprzęt, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w 
terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania;  

2) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni wadliwy sprzęt na wolny od wad, o takich samych 
funkcjach użytkowych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego 
żądania.  

3) niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
usunięcia wad i usterek przez inną firmę na koszt Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych.  

11. Jeżeli w okresie gwarancji Laptop był co najmniej dwukrotnie naprawiany, a naprawy obejmują tę samą 
wadę lub usterkę, trzecia wada lub usterka powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
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niezdatnego do użytku Laptopa na nowy, o parametrach zgodnych z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do 
Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej wady lub usterki, z 
koniecznością udostępnienia na czas wymiany Laptopa o takich samych parametrach.  

12. Na każdy nowy Laptop, przekazany Zamawiającemu w trybie określonym w ust. 10 pkt 1-2, dostarczony 
w ramach świadczonych usług gwarancyjnych, Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w § 1 
ust. 1. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu 
Zdawczo – Odbiorczego dotyczącego nowego Laptopa zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 
do Umowy.  

13. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu Umowy do 
serwisu pokrywa Wykonawca.  

14. W razie odrzucenia przez Wykonawcę zgłaszanych przez Zamawiającego w ramach gwarancji 
reklamacji, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.  

15. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 
ekspertyzy ponosi Wykonawca.  

16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 
przy czym okres rękojmi równa się okresowi udzielonej gwarancji.  

17. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.   

18. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego listę wszystkich punktów serwisowych wraz 
z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail), w których ma być realizowana naprawa.   

 

§ 5.  

Kary umowne i odstąpienie od Umowy  

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 ust. 1, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 
1, za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w § 4 ust. 8, 9, 
ust. 10 pkt 1 i 2, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu zwłoki nie zwalnia go z obowiązku wykonania 
Umowy. Kary umowne z tytułu zwłoki będą naliczane odrębnie w stosunku do każdego z przekroczonych 
terminów. 

4. Niezależnie od przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może od niniejszej 
umowy odstąpić w całości lub części: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) W przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy w taki sposób, iż nie jest 

prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie określonym w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy; 

3) W przypadku gdy majątek Wykonawcy lub służące mu prawa lub wierzytelności zostaną zajęte; 

4) Utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w 

przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. Z prawa odstąpienia, o jakim mowa w niniejszej umowie Zamawiający może skorzystać od 
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powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia. W przypadku określonym w § 5 
ust. 4 pkt. 1) termin do skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia wynosi do 30 dni.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

7. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

8. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

Po upływie terminu wskazanego w zd. pierwszym, Zamawiający potrąci naliczone kary z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie, o którym mowa wyżej jest 
skuteczne bez składania dodatkowych oświadczeń.  

9.  Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 6.  

Nadzór nad realizacją Umowy  

1. Osobami upoważnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji Wykonania Umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego:   

………………………….., tel. ………………………….., …………………………..;  

2) ze strony Wykonawcy:   

 ………………………….., tel. ………………………….., …………………………..;  

2. Osobą nadzorującą Wykonanie Umowy po stronie Zamawiającego oraz upoważnioną do podpisania 
Protokołu Zdawczo-Odbiorczego jest ………………………………..  

3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron lub danych, o których mowa w ust. 1-2 nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga zawierania odrębnych aneksów. Zmiana ta wymaga powiadomienia drugiej Strony 
w formie pisemnej.   

4. Korespondencja przesłana pocztą elektroniczną na wskazane w ust. 1, adresy e-mail uważana jest za 
skutecznie doręczoną w chwili, w której przesyłana wiadomość zostanie umieszczona na serwerze 
obsługującym konto pocztowe jej adresata, i tenże adresat będzie mógł w toku zwykłych czynności 
zapoznać się z jej treścią.  

 

§ 7.  
Zmiana Umowy 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku: 

1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu 
urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty (opisu przedmiotu 
zamówienia/opisu oferowanego towaru), na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący 
przedmiot umowy; 

3) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu: 

a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed 
zawarciem umowy, 
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b) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 

c) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za 
zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w §7 ust. 1. 

5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

§ 8.  

Informacja RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1, określanego dalej również jako RODO), 
Zamawiający informuje, że: 
a) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice reprezentujący Urząd Gminy 

Pakosławice, z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice. Z administratorem – Wójtem Gminy 
Pakosławice można skontaktować się osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

b) Administrator – Wójt Gminy Pakosławice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani 
/ Pan skontaktować pisemnie poprzez adres mailowy: iod@pakoslawice.pl. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu 
przetwarzania, w tym w szczególności:  
 imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres 

zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub uzyskane z publicznego rejestru 
(CEIDG, KRS), 

 imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 
pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu bądź realizacji umowy,  

 imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień osób 
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,   

 inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych  

wykorzystuje w następujących celach: 
 w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie 

Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności w 

zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dochodzenia należnych roszczeń 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący kontakt telefoniczny, jak i 
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem 
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez okres 6 
lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych może być wydłużony w 
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie 
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania 
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danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres 
umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania 
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków 
prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 
przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, 
gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do 
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i 
w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom 
prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, 
dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi 
doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną 
udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do 
przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić 
dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest 
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych 
osobowych, może uniemożliwić zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy 
Wykonawcy. 

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 
i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje 

profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 
j) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Administrator danych przestanie 
przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla 
Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której będzie 
realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Administratora danych na 
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych z obowiązku, 
o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na 
każde żądanie Administratora danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne 
oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) potwierdzające dopełnienie obowiązku 
informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do 
których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania, 
jak i po jej ustaniu. 

§ 9.  

Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.   

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 
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4. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Wykonawca oświadcza, że płatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT 

a) NIP   - .......................... 

b) REGON: ...................... 

5. W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego , 1 
dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do niniejszej umowy są:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) Protokół Zdawczo-Odbiorczy;  

3) Oferta wykonawcy 

 

……………………………………..…………      ……………………………………..…………  
Zamawiający              Wykonawca  
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………..…………...  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 do UMOWY nr ………………..…………...  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY  
                                  
Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………………………………………..  
Data dokonania odbioru: ……………………………………………………………………..  
Ze strony Zamawiającego:  
Gmina Pakosławice    .......................................................................... 
 (nazwa i adres)   
  
Ze strony Wykonawcy:  

                                (imię i nazwisko osoby/osób 
upoważnionej/nych)  

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

          (nazwa i adres)                           (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 
  
Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …………………………… z dnia ………………..…………....……. 
jest: ………………..…………...  

Potwierdzenie kompletności dostawy*:  

 Tak*  

 Nie* – zastrzeżenia:  
……………………………………………………………....................................................................................... 
  
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy* z parametrami /funkcjonalnością zaoferowaną 
w ofercie:  

 Potwierdzam*  

 Nie potwierdzam* – zastrzeżenia:  
……………………………………………………………...................................................................................... 
  
Końcowy wynik odbioru:  

 Pozytywny*  

 Negatywny* – zastrzeżenia:  
…………………………………………………............................................................................................ 
*niewłaściwe skreślić  
  
 Podpisy:  
    ……………………………………..…………      ……………………………………..…………  
 Zamawiający              Wykonawca  
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Dostawa 79 szt. laptopów.  

  

L.p. Nazwa Urządzenia  Nr Seryjny  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

…       
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Załącznik nr 3 do UMOWY nr ………………..…………... 

Oferta wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


