
 

 

          Załącznik nr 3 
WZÓR UMOWY 

 
 

(Umowa nr …......... / 2020) 
 
zawarta w dniu ....................................... 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 
 
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  
w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090,  
reprezentowanym przez dr inż. Jarosława Protasiewicza – Dyrektora Instytutu, 
 
zwanym dalej “Zamawiającym”, 
 
a 
.................................../……………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………..  
z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem 
.........................., NIP: ..............., REGON ………., 
reprezentowany przez …………….. ........................................................, 
 
I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani  
są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 
  
II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający w trybie Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora  Ośrodka 

Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 września 2016 r. zmienionego 

Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r. 

 
§ 1 

 Przedmiot Umowy  
1. W ramach realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” Wykonawca zobowiązuje się do:  

sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu i/lub akcesoriów zgodnie z warunkami zawartymi w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą złożoną przez 
Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, w tym wymagania w zakresie funkcjonalności  
i parametrów Sprzętu i/lub akcesoriów, oraz wymagania w zakresie usługi gwarancyjnej określone są w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność  
Sprzętu i/lub akcesoriów i wydać na zasadach określonych w Umowie Sprzęt i/lub akcesoria a Zamawiający 
zobowiązuje się Sprzęt i/lub akcesoria odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. Strony zobowiązują 
się do realizacji innych obowiązków określonych w Umowie. 



 

 

4. Dostarczenie Sprzętu i/lub akcesoriów nastąpi do siedziby Zamawiającego („Miejsce Dostarczenia”), w 
terminie określonym w § 2 Umowy. Wraz ze Sprzętem i/lub akcesoriami Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia dokumentacji dla użytkownika Sprzętu i/lub akcesoriów. 

5. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i/lub akcesoria stanowią jego wyłączną własność, Sprzęt i/lub akcesoria 
są fabrycznie nowe, pochodzą z produkcji nie późniejszej niż okres roku kalendarzowego poprzedzającego 
dzień zawarcia Umowy, są sprawne technicznie nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i 
prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest Sprzęt i/lub akcesoria, jak 
również nie są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi 
ograniczonymi prawami rzeczowymi lub roszczeniami osób trzecich. 

 
§ 2  

Termin realizacji i miejsce dostarczenia Przedmiotu Umowy  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt i/lub akcesoria w terminie: do 10 dni roboczych od daty 
zawarcia  umowy do miejsca dostarczenia znajdującego się w Warszawie przy al. Niepodległości 188 B.  
 

§ 3  
Warunki dostarczenia Przedmiotu Umowy 

1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Sprzęt i/lub akcesoria do miejsca 
dostarczenia o którym mowa w § 2 przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt oraz 
ryzyko. 

2. Dostarczenie Sprzętu i/lub akcesoria nastąpi w dni robocze, przy czym za dni robocze na potrzeby Umowy 
Strony uznają każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  
od pracy, w godz. od 9:00 do 15:00. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub ewentualne uszkodzenia Sprzętu  
i/lub akcesoriów do czasu ich odbioru przez Zamawiającego i przeniesienia prawa własności i/ lub 
udzielenia licencji, na zasadach określonych w § 4 ust. 12 Umowy (dotyczy każdej części, w zakresie której 
występuje oprogramowanie). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość  
i terminowość wykonania Umowy. 

5. Termin dostarczenia Sprzętu i/lub akcesoriów zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w następujący sposób: 

a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości dostarczenia i przekazania Przedmiotu 
Umowy do odbioru, przesyłając informację pocztą elektroniczną zgodnie  
z  § 12 ust. 2 pkt 1) Umowy co najmniej na 1 dzień roboczy przed jego przekazaniem, 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku niedotrzymania 
przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w lit. a)  i wyznaczenia terminu dodatkowego. 

6. Jednocześnie ze Sprzętem i/lub akcesoriami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  
a) szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej jednostki Sprzętu/ i / 

lub akcesoriów  Oprogramowania (dotyczy każdej części, w zakresie której występuje 
oprogramowanie). 

b) listę numerów seryjnych Sprzętu i/lub akcesoriów oraz zainstalowanych na nim podzespołów 
posiadających numery seryjne (o ile występują). 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt i/lub akcesoria posiadają certyfikaty bezpieczeństwa 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 



 

 

 
 

§ 4 
Odbiory 

1. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi ilościowo-jakościowemu, na zasadach określonych  
w niniejszej Umowie, na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, o gotowości przekazania Przedmiotu Umowy do odbioru  
w sposób określony w § 3 ust. 5 Umowy.  

3. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego Przedmiotu Umowy w Miejscu i w dniu dostawy. 
4. Zamawiający dokona odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 5 dni roboczych   

od podpisania protokołu ilościowego lub odmówi dokonania odbioru. Zamawiający ma  
w szczególności prawo odmówić odbioru końcowego części/całości dostarczonego Sprzętu i/lub 
akcesoriów w przypadku stwierdzenia wad wybranego Sprzętu i/lub akcesoriów, uszkodzeń fabrycznych 
opakowań, niekompletności dostawy, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony Sprzęt i/lub akcesoria 
nie spełniają wymogów określonych w Umowie lub Załączniku nr 1 do Umowy, a także w wypadku 
uchybienia innym obowiązkom Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku odmowy dokonania odbioru (także co do części Przedmiotu umowy), Zamawiający przekaże 
Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia do zgłoszonego do odbioru Przedmiotu Umowy  
w terminie do 5 dni roboczych od dnia  przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin na 
usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do 
ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, 
stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru końcowego uważa się datę odbioru 
uwzględniającego wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego (odbiór bez uwag i 
bez zastrzeżeń). 

7. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub uwzględnienia ich niezgodnie  
z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości  
lub w części oraz żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3 Umowy. 

8. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń 
Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie określonym w § 2 Umowy. 

9. Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy będzie stanowić podstawę do odbioru końcowego 
potwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

10. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Strony wyznaczają osoby do kontaktu:  
1) ze strony Zamawiającego: …………………., tel.………………, e-mail: ………………………… 
2) ze strony Wykonawcy:  ………………….……, tel. ………………, e-mail: ………………………  

11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 10 powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony na adres e-mail 
określony - odpowiednio - w § 12 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

12. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego  na Zamawiającego przechodzi prawo 
własności dostarczonego Sprzętu wraz z akcesoriami oraz następuje przekazanie licencji do korzystania z 
Oprogramowania. 

13. Wraz z Protokołem Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykaz 
dostarczonego Sprzętu i/lub akcesoriów uwzględniający numery seryjne (o ile występują).  

 
 



 

 

 
 
 

§ 5  
Wynagrodzenie  

1. Za należyte wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy wskazanego w 
postanowieniach umowy, w tym w § 1 ust. 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
……………………… zł brutto (słownie: ……………………………… zł) w tym za:  
- Część A - ………………………….. zł brutto (słownie:  …………………………………………………..) 
- Część B - …………………………… zł brutto (słownie:  …………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków, opłat 
celnych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 1 wszystkich ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów wymaganych 
przez obowiązujące przepisy prawa lub Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy,  
w tym dostawy Sprzętu i/lub akcesoriów. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za świadczenie usługi 
serwisu gwarancyjnego, rękojmi. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokół 
Odbioru Końcowego oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na  Ośrodek Przetwarzania Informacji  - Państwowy Instytut 
Badawczy, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188B, NIP: 5250009140. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6  
Gwarancja i Usługa gwarancyjna. 1 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie Sprzętu i/lub akcesoriów 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Termin 
gwarancji biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i został określony w OPZ. 

2. Gwarancja nie będzie obejmowała wad, usterek będących następstwem eksploatacji Sprzętu i/lub 
akcesoriów niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się  
do świadczenia usługi gwarancyjnej na dostarczony Sprzęt i/lub akcesoria zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy  od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. Wykonawca udziela rękojmi na okres równy co najmniej okresowi gwarancji, określonemu 
w OPZ.  

4. Wykonawca w ramach usługi gwarancyjnej dokona w szczególności usunięcia wad, usterek, błędów, 
naprawy poszczególnych urządzeń i/lub akcesoriów składających się na Przedmiot umowy lub ich 
wymiany na nowe wolne od wad i uszkodzeń w terminie określonym w ust. 11. 

                                                      
1 Ostateczna treść umowy w tym zakresie (w zależności od zakresu przedmiotu zamówienia na który Wykonawca składał ofertę) zostanie odpowiednio 

dostosowana do wybranej przez Zamawiającego oferty danego Wykonawcy i doprecyzowana na tej podstawie, jednakże  
w każdym przypadku zmiany będą miały wyłącznie związek z Przedmiotem Umowy, a w pozostałych przypadkach w takim zakresie w jakim 
postanowienia dotyczące przedmiotu umowy wpływają na pozostałe postanowienia istotnych warunków umowy. 



 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób 
zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 
naprawy. W przypadku, gdy dokonanie naprawy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do naprawy oraz umożliwić 
Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych.  
W przypadku awarii dysku twardego powodującej konieczność jego wymiany: 
a) W przypadku urządzeń z możliwością demontażu dysku twardego z urządzenia uszkodzony dysk 

pozostaje u Zamawiającego oraz nie będzie podlegał ekspertyzie poza jego siedzibą. W przypadku 
konieczności jakiejkolwiek naprawy poza miejscem jego instalacji, dysk twardy zostanie 
zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i 
konieczności jego wymiany w okresie gwarancji na egzemplarz wolny od wad, uszkodzony nośnik 
pozostaje u Zamawiającego lub może być zwrócony Wykonawcy bez nośnika magnetycznego. 
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za wymianę dysku. 

b) W przypadku urządzeń bez możliwości demontażu dysku twardego z urządzenia Zamawiający 
przekazuje do naprawy urządzenie w całości.  

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy Sprzętu i/lub akcesoriów, a w razie 
niemożności dokonania naprawy wymienić go na fabrycznie nowy, wolny od wad o takich samych 
parametrach techniczno-eksploatacyjnych i funkcjonalnych lub wyższych. Wszelkie koszty związane z 
usługami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

7. Naprawy gwarancyjne Sprzętu i/lub akcesoriów z wyłączeniem poz. II, III, V część A Opisu przedmiotu 
zamówienia będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa wymaga ich 
przemieszczenia do punktu serwisowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 

8. Stosowanie praw wynikających ze świadczenia usługi gwarancyjnej nie wyłącza stosowania uprawnień 
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej przez producentów 
poszczególnych urządzeń składających się na Przedmiot umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usługi gwarancyjnej w wypadku zakończenia 
działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja jakości. 

10. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi gwarancyjnej zawarte jest w wynagrodzeniu,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

11. Czas dokonania naprawy danego sprzętu i/lub akcesoriów dostarczonych w ramach Przedmiotu umowy 
lub jego wymiany na nowy nie może być dłuższy niż: 14 dni w godzinach 8:00-16:00 i będzie liczony od 
momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki na e-mail – według wyboru Zamawiającego – 
wskazany w § 4 ust. 10 pkt 2) Umowy. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia 
niezwłocznie jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego. W przypadku niepotwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Strony uznają, że zgłoszenie nastąpiło skutecznie z chwilą jego 
wysłania przez Zamawiającego w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.  

12. Wykonawca odpowiada za przebieg procesu reklamacji od momentu zgłoszenia do zakończenia procesu 
reklamacji. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu i/lub 
akcesoriów, w czasie gdy znajdują się on w posiadaniu Wykonawcy w celu wykonania naprawy. 

14. W przypadku nie naprawienia sprzętu i/lub akcesoriów w terminach i na zasadach wskazanych w 
Umowie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowując jednocześnie prawo 
naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w Umowie. 

15. W przypadku konieczności naprawy sprzętu i/lub akcesoriów poza miejscem użytkowania, Wykonawca 
poniesie koszty związane z odebraniem uszkodzonego oraz dostarczeniem naprawionego sprzętu i/lub 



 

 

akcesoriów do miejsca użytkowania. W przypadku konieczności naprawy sprzętu i/lub akcesoriów poza 
miejscem użytkowania, Wykonawca organizuje transport do miejsca naprawy oraz po naprawie do 
miejsca użytkowania oraz pokrywa jego koszty i ponosi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty  
sprzętu i/lub akcesoriów. Termin przetransportowania urządzenia i/lub akcesoriów poza miejsce 
użytkowania musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. 

16. Dwukrotna awaria tego samego sprzętu i/lub akcesoriów w okresie, o którym mowa w ust. 1 obliguje 
Wykonawcę do wymiany na nowy, wolny od wad, spełniający te same parametry i zgodny funkcjonalnie 
z uszkodzonym  sprzętem i/lub akcesoriami, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o awarii. 

17. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek dostarczonego  sprzętu i/lub akcesoriów, w chwili pierwszego 
uruchamiania przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni niezwłocznie wadliwy sprzęt i/lub akcesoria, 
jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, na spełniające warunki określone  
w Umowie, wolne od wad, usterek i błędów.  

18. W przypadku wymiany sprzętu i/lub akcesoriów na nowy, okres gwarancji na wymieniony sprzęt  i/lub 
akcesoria nie może być krótszy niż pełny okres gwarancji przewidziany na dostarczone pierwotnie w 
ramach Umowy i biegnie od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
wymienionego  sprzętu. 
 

19. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 
1) w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji; 
2) w przypadku dokonania naprawy– o okres wykonywania naprawy i braku możliwości korzystania ze 

Sprzętu i/lub akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem.  
20. Strony dokonują określenia i przedłużenia okresu rękojmi do upływu okresu gwarancji, określonego w 

ust. 1. 
21. Postanowienia niniejszego paragrafu korzystniejsze dla Zamawiającego mają pierwszeństwo przed 

warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych dostarczonych wraz ze sprzętem będącym Przedmiotem 
umowy. 

§ 7 
Cesja 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przenieść wierzytelności wynikających bądź związanych z realizacją niniejszej Umowy na rzecz 
osób trzecich. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być 
przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi 
– bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność, Kary umowne 
1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną 

przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego  
w § 2 Umowy - w wysokości  0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy 
(dla każdej części odpowiednio) za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu dokonania naprawy sprzętu i/lub akcesoriów lub 
wymiany sprzętu i/lub akcesoriów na wolny od wad, określonego w § 6 ust. 11 - w wysokości 0,5% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy (dla każdej części odpowiednio) 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  



 

 

3) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu dokonania wymiany sprzętu i/lub akcesoriów na 
wolny od wad, określonego w § 6 ust. 16 - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy (dla każdej części odpowiednio) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej  
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy (dla każdej części 
odpowiednio). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w części, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 
wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto należnego za część Umowy, od której nastąpiło 
odstąpienie. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie Umowy. 
 

§ 9 
Odstąpienie od Umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, w przypadku:  
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy. 
Oświadczenie o odstąpieniu z tych przyczyn może zostać złożone w terminie do 10 dni od dnia  
w którym upłynął określony w § 2 Umowy termin; 

3) dostarczenia Sprzętu i/lub akcesoriów niespełniających wymogów określonych w Umowie lub 
Załączniku nr 1 do Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 10 dni od 
upływu dnia określonego w § 2 Umowy; 

4) w przypadku opóźnienia w uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku  
do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w 
terminie do 10 dni od dnia określonego w § 2 Umowy. 

 
§ 10 

Ochrona tajemnicy i zasady poufności 
1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie w ramach wykonywania 

Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji usługi gwarancyjnej będą traktowane przez Wykonawcę jako 
poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym 
pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy w tym 
zakresie, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej do 
innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym  
w sprzeczności z postanowieniami Umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 



 

 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; 
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w 
takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o 
których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których 
mowa w ust. 1 powyżej, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by 
udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej dokonało się w sposób chroniący przed 
ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 
 

§ 11 
Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób 
fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby 
do kontaktu/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. Kontakt do administratora jest 
możliwy pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl. 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących 
danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu  
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego  
na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)2 RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy oraz 
wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy, a także w oparciu o przesłankę wskazaną  
w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku określonego w ustawie o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania 
dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,  
o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa 
została wykonana, chyba że osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych 
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane 
wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną 
przekazane do archiwum państwowego. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do 
ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej 
danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez 
Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią 
weryfikację jej tożsamości. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. 
Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie 
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) 
rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną 
żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w 
jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których 
mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy wskazanemu w 
ofercie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy w 
zakresie realizacji niniejszej umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych  
z Umową prowadzona będzie w języku polskim i powinna być kierowana na adresy i numery:  

1) dla Zamawiającego: al. Niepodległości 188B, 00 – 608 Warszawa, e-mail:…………………………….… 
2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………………  

3. Zmiana danych adresowych, o których mowa w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, 
lecz nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie. 

7. Wykonanie umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego 
Horyzont 2020, projekt ebalance-plus umowa o dofinansowanie nr 86428. 

8. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

9. Następujące Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część:  
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia ……………………………..………. 

 
 
 

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

Zamawiający        Wykonawca 
 
 


