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(WZÓR UMOWY) 

UMOWA NR ……………… 

zawarta w dniu .........2019 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

ul. Fredry 9, 61-701 Poznań 

NIP: 778-01-68-893, REGON: 000278853 

wpisanym do RIK 13 w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Wielkopolskiego 

w imieniu, którego działają:  

1)  Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych  – Robert Szczepański 

2)  Główny Księgowy       – Małgorzata Tomaszewska 

 

a:  

 

………………………….. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy/prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP z siedzibą w ………………. przy ul. 

……………….; REGON ………………, NIP …………………. 

w imieniu której działa: 

 

……………………. – ………………………. 

zwany dalej  Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                   

art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest ………………………………………………., zgodnie ze złożoną ofertą i opisem 

przedmiotu zamówienia, zwanych dalej „towarem” lub „towarami”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 

do niniejszej umowy oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, które są jej integralną 

częścią. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia towarów fabrycznie nowych, dobrej jakości, 

spełniających parametry, normy oraz wymogi określone w przepisach dotyczących jakości towarów. 

4. Wykonawca oświadcza, że towary będące przedmiotem niniejszej umowy będą  pochodzić z 

oficjalnych kanałów dystrybucyjnych, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających 

w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych wskazanych w § 5.  

5. Dostarczone towary wymagające zasilania z sieci energetycznej będą wyposażone w odpowiednią 

liczbę kabli zasilających,  pozwalających na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających, 

chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej. 
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§ 2 

Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów, o których mowa w § 1 ust. 1, pod adres 

wskazany przez Zamawiającego w ust. 3 w terminie …… dni, od dnia zawarcia mniejszej umowy  tj. 

do dnia ………………… (zostaną wpisane dane z oferty) 

2. Koszty dostarczenia towarów  towarów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi 

Wykonawca i są wliczone w cenę oferty, stanowiącej załącznik nr 1. 

3. Dostarczenie towarów odbędzie się w godzinach od 8.00 do 13.00 w dni robocze do Teatru 

Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, Poznań. 

4. Wykonawca dokona potwierdzenia terminu dostarczenia towarów przez przesłanie informacji na 

adres e-mail: ……………………………………….. 

5. Na okoliczność dostarczenia towarów przez Wykonawcę Zamawiającemu strony sporządzą stosowny 

protokół dostawy. 

6. Zamawiający sprawdzi  dostarczone towary w terminie do 5 dni licząc od dnia ich dostarczenia pod 

adres wskazany w ust.3.    

7. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru  towarów, 

podpisując wraz z Wykonawcą protokół odbioru lub strony sporządzą i podpiszą protokół uwag, na 

których realizację Wykonawcy przysługuje 5 dni od daty podpisania przedmiotowego protokołu. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dokonaniu ostatniej dostawy, za dostarczony Przedmiot 

umowy, wymieniony w § 1 ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą, cenę w wysokości:                                           

(zostaną wpisane dane z oferty). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

obejmującym wszystkie czynności i wydatki Wykonawcy ( w tym wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia) niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet, jeśli 

czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej i zgodnej z umową faktury  wystawionej w oparciu o protokół odbioru bez uwag,                         

o którym mowa w ust.  3. 

2. Zapłata wynagrodzenia na podstawie  zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury  nastąpi w 

terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze   

3. Podstawą wystawienia faktury  będzie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy                     

i Zamawiającego, o których mowa w § 7, protokół odbioru Przedmiotu umowy bez uwag. 

4. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z  odebranych 

towarów zgodnie z ich przeznaczeniem zapłata  za  te towary nastąpi po   usunięciu wad  na koszt 

Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć lub nie będą miały wpływu na możliwość używania 

towarów wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku 

wywołanego wadami, który określi Zamawiający. 
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5. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem platformy zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 

U. poz. 2191). 

 

§ 5 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone towary gwarancji jakości (dalej „gwarancja”) 

zgodnie z załącznikiem nr 2 - opis przedmiotu zamówienia. 

2. Okres obowiązywania gwarancji dla poszczególnych towarów został określony w załączniku nr 2 - opis 

przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru 

bez uwag. 

3. Każda wad, usterka lub awaria towarów , która wystąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez 

Wykonawcę na koszt Wykonawcy , przy czym Wykonawca poniesie koszt  części zamiennych i 

robocizny, a także zapewnia również w ramach gwarancji na własny koszt dojazd serwisu do siedziby 

Zamawiającego, transport towarów   do miejsca naprawy (usuwania wad i usterek bądź awarii) ,   

4. Zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji stanu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po 

wprowadzeniu kodu Service Tag lub innego identyfikatora towaru na stronie internetowej 

producenta. 

5. W okresie gwarancji w razie wystąpienia wady, usterki lub awarii towaru Wykonawca gwarantuje 1 

dzień roboczy reakcji od momentu zgłoszenia na adres mailowy Wykonawcy: 

…………………………………………………. Czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od daty zgłoszenia. 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na nowy tego samego typu i o tych samych 

parametrach technicznych lub lepszych w przypadkach gdy: 

- naprawa nie zostanie wykonana w czasie 7 dni od daty zgłoszenia, 

- po 3 naprawach towar nadal będzie wykazywał wady, uniemożliwiające jego używanie zgodnie                        

z przeznaczeniem. 

6. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, że wady powstały                    

z winy Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy lub 

niewłaściwej obsługi. 

7. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień                      

z tytułu gwarancji . 

8.  Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego regulują w 

sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty 

gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo 

nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą 

Zamawiającego. 

9. W okresie gwarancji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia z tytułu prowadzenia 

serwisu gwarancyjnego, jeżeli jego konieczność wynika z wytycznych producenta. 

10. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

rzeczy, określone w przepisach Kodeksu cywilnego.. 
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§ 6 

Kary umowne i odszkodowania 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia towaru, o którym mowa w § 2 ust. 1  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto określonej w § 

3 ust. 1 wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 5 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto towaru  zgłoszonego do 

naprawy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 11 umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karą umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone 

naruszenie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust 2 i 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 3 ust 1 umowy.  

6. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu przy lub przy okazji realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać umowy 

usunięcia szkody w terminie i sposób wskazany przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

ustalonych kar umownych. 

 

§ 7 

Przedstawicie stron 

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: 

…………………………………………………………………………….……… 

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do  wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanej dostawy. 

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego 

uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o przyczynie ich nieuwzględnienia. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie 

lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry techniczne 

dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej 

umowie i załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej. 

3. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 15 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu 

do wykonania umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji i 

rękojmi w związku z wykonanym przez Wykonawcę  zakresem umowy, co do którego nie zostało 

złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu, z przyczyn opisanych w ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu, może zostać 

złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dowiedzenia się o 

przyczynach uprawniających do odstąpienia.   

§ 9 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego  zobowiązane są   wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, 

kierując swoje roszczenia do drugiej strony. 

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w ciągu 7 

dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu.  

4. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji 

niniejszej umowy. 

5. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd powszechny w 

Poznaniu. 

§ 10 

Zmiana umowy 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień Umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie jej przedmiotu   

w następujących przypadkach: 

a) gdy spełnione są następujące warunki: 

o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający 

działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 

o zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia; 

o zmiany nie przekraczają 50 % wartości zamówienia;  

b) gdy producent towaru zakończy produkcje lub wycofa ze sprzedaży (rynku) produkt zaoferowany 

przez Wykonawcę w ofercie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia dostawy - Zamawiający 

dopuszcza możliwość dostarczenia innego produktu o lepszych właściwościach, parametrach 

technicznych i jakościowych, niż podanych w opisie przedmiotu zamówienia; 

c) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez 

Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem 

zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu 
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objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co 

wykonawca powinien szczegółowo udokumentować; 

d) zmiany w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia 

na nie gorsze, niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na: 

o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, bądź ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; 

o zmianę producenta urządzeń lub wyposażenia; 

o obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym 

przedmiotem umowy, 

o poprawienie parametrów technicznych, 

o aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 

e) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

stron, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w umówionym terminie, przy czym 

nie dotyczy to okoliczności związanych z zapewnieniem łańcucha dostaw przez wykonawcę. Nie 

będą stanowiły podstawy przedłużenia terminu realizacji umowy opóźnienia w dostawach 

materiałów przez podwykonawców bądź dostawców na rzecz wykonawcy, problemy z transportem 

po stronie wykonawcy, problemy finansowe wykonawcy skutkujące wstrzymaniem dostaw przez 

podwykonawców lub dostawców wykonawcy etc.; 

f) zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji: 

o wystąpienia zmian będących następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego - 

przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była 

realizacja przedmiotu umowy; 

o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę 

dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy ; 

g) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z 

winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego 

zakresu dostaw z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 

h) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a nie powstałych z 

winy Zamawiającego lub Wykonawcy; 

i) zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości 

wynagrodzenia umownego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie 

bez zmian 

j) obniżenie ceny produktów w przypadku akcji promocyjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub 

producenta,  

k) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 

o wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej 

udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; 

o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie 

był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

2.Warunki dokonania zmian: 
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a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, 

b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, 

c) Wniosek, o którym mowa w ppkt. b) musi zawierać: 

•opis propozycji zmiany, 

•uzasadnienie zmiany, 

•opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

3.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  

niniejszej umowy, a w szczególności danych finansowych i projektowych, w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz 5 lat po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich Umowach zawieranych 

z podwykonawcami lub osobami którymi bez względu na podstawę prawną posługuje się 

Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy.   

3. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 stanowi podstawę rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze 

skutkiem natychmiastowym. 

4.   

5. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie 

informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (   podwykonawców lub osoby którymi bez 

względu na podstawę prawną posługuje się Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy) 

odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu 

Umowy.  

6. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, 

materiałów i opracowań uzyskanych, a także dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji 

niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w żaden sposób również po ustaniu 

niniejszej umowyPostanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla 

Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że 

informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich 

informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

7. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub 

podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną 

odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)  tylko i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy 

9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym w celu rozliczenia i użytkowania 

przedmiotu Umowy, a także kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą. Poprzez 

przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie 
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jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a 

zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

10. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z 

nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych przez Zamawiającego danych 

osobowych. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy a także jej rozwiązanie i odstąpienie wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,                  

oraz ustawa Prawo zamówień publicznych  . 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym również z odstąpieniem 

od Umowy, będą rozpoznawane przez sąd powszechny w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 3 – Protokół Dostawy 

Nr 4 – Protokół Odbioru  
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