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ZBILK.IZ.BB.241.39.2021                                                                                                                          Załącznik nr 3 
 

 
Wzór Umowy  

 
 
zawarta w dniu …………………. r. w Gdyni pomiędzy: 

 

Gmina Miasta Gdynia (z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 

586231326, REGON 1916755570), Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka 

budżetowa (ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia), reprezentowaną przez: 

Katarzynę Tylingo-Chmielewską - Dyrektora jednostki, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

................................................. (z siedzibą przy ul. ..................................., ..-... ..........., NIP ..................., KRS 

.............................), reprezentowaną przez: 

............................... – ............................, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

jako zamówienie klasyczne, którego wartość jest mniejsza niż próg 130.000 zł określony w art. 2 ust.1 pkt 

1  ustawy z dnia 11.09.2019 roku  Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą PZP) – sygn. 

postępowania ZBILK.IZ.BB.241.39.2021 

 
 

§ 1  
Definicje 

 

Dla potrzeb niniejszej Umowy strony wprowadzają następujące definicje :  

1) dzień - każdy z dni kalendarzowych bez wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz 
sobót i niedziel;  

2) dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy; 

3) godziny urzędowania Zamawiającego – dni robocze, w godzinach od 07:00 do 15:00,  

4) System WiFi - urządzenia będące przedmiotem Umowy, określone w Załączniku nr 1 do Umowy;  
5) fabrycznie nowe - nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia, 

oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, nie będące prototypami co oznacza, że identyczne modele 
urządzeń znajdują się w sprzedaży, co najmniej od 30 dni poprzedzających termin złożenia oferty, 
oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak 
i producenta. 

 
§ 2  

Przedmiot Umowy 
 
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje fabrycznie nowy System WiFi wraz z wdrożeniem o 

parametrach i na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym 
Ofertę Wykonawcy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy także transport Urządzeń systemu wraz z ich wniesieniem do 
siedziby Zamawiającego. 
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3. Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.  
 

§3 
Termin realizacji 

 
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi do 21 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 
2. Obowiązki wynikające z gwarancji będą realizowane na zasadach i zgodnie z terminami określonymi 

w §11 Umowy oraz Załączniku nr 1 do Umowy. Strony zastrzegają jednak, iż w przypadku kolizji 
zapisów dotyczących warunków gwarancji wynikających z rozbieżności pomiędzy warunkami 
gwarancji wskazanymi w Umowie, a warunkami gwarancji producenta, zapisami obowiązującymi 
Wykonawcę będą każdorazowo zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
§4 

Obowiązki Wykonawcy 
 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego (ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 

Gdynia) w dzień roboczy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w godzinach 
urzędowania Zamawiającego, 

2) dostarczenia listy numerów seryjnych dostarczonych urządzeń,  

3) zarejestrowania ewentualnych pakietów serwisowych najpóźniej w dniu dostarczenia, 
przedmiotu zamówienia (o ile producent to przewiduje). 
 

§ 5  

Warunki i kontrola dostawy 

 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie dostarczenia przedmiotu Umowy z co najmniej 
dwudniowym wyprzedziłem zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.  
2. Dostarczenie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez strony poprzez parafowanie 
protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Fakt parafowania protokołu nie 
potwierdza zgodności dostawy z Umową, a jedynie fakt fizycznego dostarczenia Urządzeń. 

3. Dostarczony System WiFi zostanie zabezpieczony w pomieszczeniu wskazanym przez 
Zamawiającego, do którego dostęp będą miały wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w 
realizację Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo przeprowadzania kontroli dostarczonych rzeczy zgodnie z dyspozycją 
ust.5 lub ust.6. Prawo to przysługuje Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodnie z Umową korzystanie przez Zamawiającego z 
dostarczonego urządzenia nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw osób trzecich. W 
wypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do zgodności oferowanego produktu z 
Umową w szczególności w zakresie jego legalności, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się 
do producenta Systemu WiFi o potwierdzenie jego zgodności z Umową (w tym także do przekazania 
producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi 
produktu, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, kontroli produktu pod kątem jego 
zgodności z Umową oraz ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych i licencyjnych. 
6.  Jeżeli kontrola, o której mowa w ust.5 wykaże niezgodność dostarczonego Systemu WiFi z 
postanowieniami Umowy lub że narusza majątkowe prawa osób trzecich lub producenta, koszt 
kontroli zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot 
wykonujący kontrolę, w kwocie nieprzekraczającej 5 000 zł, (ograniczenie to nie dotyczy kosztów 
poniesionych przez Strony w związku z wynikami kontroli, jak np. konieczność zakupu nowego 
sprzętu). Prawo zlecenia kontroli nie ogranicza ani nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktu zgodnego z Umową oraz roszczeń 
odszkodowawczych. 



 
 

3 

 

 
 
 
 

§6 
Odbiory i przejście własności 

 

Odbiór przedmiotu Umowy będzie przebiegał w następujący sposób: 
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia przedmiotu Umowy z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie może być w formie telefonicznej lub mailowej. 
2) w terminie do 3 dni roboczych od daty dostarczenia Urządzenia Zamawiający dokona odbioru 

zgodnie z procedurą określoną w §7 Umowy i niezwłocznie po jej pozytywnym zakończeniu 
podpisze protokół odbioru sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy; 

3) z chwilą podpisania protokołu odbioru prawo własności przedmiotu umowy, a także korzyści i 
ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą 
na Zamawiającego. Z tą sama chwilą na Zamawiającego przechodzą wszelkie uprawnienia 
wynikające z licencji wchodzących w skład przedmiotu Umowy. 

 
§ 7  

Procedura odbioru 

 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z poniższymi zapisami: 

1) w terminie zgodnym z Umową liczonym od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy Zamawiający dokona sprawdzenia czy Wykonawca wykonał przedmiot Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami oraz w terminach w niej określonych; 

2) jeżeli sprawdzenie, o którym mowa w pkt 1 da wynik pozytywny, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy, podpisany protokół przewidziany w Umowie; 

3) jeżeli sprawdzenie, o którym mowa w pkt 1 nie da pozytywnego wyniku Zamawiający przekaże 
Wykonawcy na piśmie wykaz błędów i/lub braków wraz z wezwaniem do ich usunięcia w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy 
przedmiotowego wezwania. Wymagana forma: pismo podpisane przez Zamawiającego. 

4) niezwłocznie po usunięciu błędów/braków określonych w wezwaniu wskazanym w pkt 3 
Wykonawca zgłosi pisemnie do odbioru przedmiot Umowy objęty wezwaniem. Wymagana 
forma zgodna z pierwotnym zgłoszeniem do odbioru właściwym dla przedmiotu Umowy 
objętego wezwaniem. 

5) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy objętego wezwaniem i zgłoszonego przez 
Wykonawcę zgodnie z dyspozycją pkt 4 w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
zgłoszenia. Termin ten dotyczy każdego odbioru przedmiotu Umowy, który został objęty 
wezwaniem do usunięcia błędów/braków. 

2. Trzykrotna próba odbioru przedmiotu Umowy zakończona negatywnie, uprawnia Zamawiającego do 
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym na zasadach określonych w § 12 ust.2  Umowy. Przez 
trzykrotną próbę odbioru Zamawiający rozumie: 

1) odbiór właściwy, 

2) odbiór po pierwszym wezwaniu do usunięcia błędów/braków, 

3) odbiór po drugim wezwaniu do usunięcia błędów/braków. 
3. W odbiorach będą uczestniczyć będą osoby wskazane w §16 ust.3.  
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§8 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu 
Umowy wynosi brutto - …………………….. zł (słownie ......................................................), w tym :  
cena netto - ……………………... zł (słownie ......................................................), 
podatek od towarów i usług …………………  

2. Wysokość wynagrodzenia brutto określona w ust.1 jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy 
zawierającym zapłatę za realizacji Umowy, wszelkie inne koszty związane z jego realizacją, podatek 
od towarów i usług VAT, w tym koszty dostarczenia przedmiotu Umowy, oraz wszystkie koszty 
pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, magazynowanie itp.). 

 

§9 

Płatność 

 

1.  Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT po zrealizowaniu przedmiotu Umowy 
oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru, określonego w § 7 ust. 1 pkt 2.  

2.   Wynagrodzenie będzie płatne, przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze 
(zgłoszonym do właściwego US), w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  

3.  Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4.   W przypadku braku zgłoszenia przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w US właściwym dla 
podmiotu, płatność za wystawioną fakturę będzie wstrzymana do momentu pojawienia się numeru 
konta w wykazie Ministerstwa Finansów zwanym „Wykazem podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  

5.  Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę z uwzględnieniem poniższych danych: 
 
 Nabywca: Gmina Miasta Gdyni 
   Al. Piłudskiego52/54, 81- 382 Gdynia 
   NIP: 5862312326 
 
 Odbiorca: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa 
   ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia 
 

6. Wykonawca ma możliwość przesyłania zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 7. 

7. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy PEFexer 

https://pefexpert.pl/. 

1) Dane konta Zamawiającego: 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

Adres PEF: Nr PEPOL – 586 229 58 23 

 

§10 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w §3 ust. 1 - w wysokości 

file:///C:/Users/Bartek/Desktop/Macierz/%20https:/pefexpert.pl/
file:///C:/Users/Bartek/Desktop/Macierz/%20https:/pefexpert.pl/
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0,5% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad(y) w stosunku do terminów określonych w warunkach 
gwarancji lub przepisach dotyczących rękojmi za wady - w wysokości 100 PLN za każdy dzień 
zwłoki, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w trybie §12 ust.2 – w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w §8 ust.1.  

2.  Naliczenie kary umownej z danego tytułu lub danego stanu faktycznego, nie wyłącza możliwości 
naliczenia kary umownej z innego tytułu lub na podstawie innego stanu faktycznego.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego 
w §8 ust.1 

4. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
od Wykonawcy odszkodowania uzupełaniającego na zasadach ogólnych w sytuacji gdyby wartość 
szkody przewyższała wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia określonego w §8 
ust. 1 Umowy, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§11 

Gwarancja i serwis 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego Systemu WiFi na okres 

wskazany w Ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem eksploatacji Systemu niezgodnie z instrukcjami 
dostarczonymi Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu gwarancję na całość przedmiotu Umowy. Oznacza to, iż 
Wykonawca jest administratorem uprawnień gwarancyjnych w ten sposób, że na każde żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca doprowadzi do wykonania zobowiązania wynikającego 
z gwarancji, niezależnie od tego czy będzie to wynikiem zastosowania gwarancji producenta czy 
gwarancji Wykonawcy. Działania Wykonawcy opisane powyżej nie mogą powodować zmniejszenia 
ani wyłączenia uprawnień gwarancyjnych producenta. 

4. Zgłoszenia gwarancyjne będą kierowane pod adres e-mail:: ………........lub pod numer tel.: ……….. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą elektroniczną w ciągu 2 

godzin od momentu zgłoszenia wady/awarii. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę 
przyjęcia zgłoszenia za moment zgłoszenia wady/awarii uznaje się godzinę przekazania przez 
Zamawiającego informacji owadzie/awarii. 

6. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa 
w §7 ust.1 pkt. 2 Umowy, przy czym każde świadczenie gwarancyjne (naprawa) wykonane przez 
Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres wykonywania świadczeń gwarancyjnych. 

7. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z gwarancji na zasadach określonych w dokumentach 
gwarancyjnych dostarczonych Zamawiającemu. 

8. Czas realizacji zgłoszenia gwarancyjnego oznacza przywrócenie pełnej sprawności sprzętu. 
9. Wykonawca udziela 90 - dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich nośników 

instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru, określonego w §7 
ust.1 pkt 2 Umowy. 

10. W przypadku wykrycia wady nośników w okresie wskazanym w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest 
do wymiany nośników w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady. 

11. Gwarancja nie ogranicza i nie wyłącza prawa Zamawiającego do roszczenia w zakresie dostarczenia 
przedmiotu zgodnego z Umową. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny (naprawę lub wymianę) dla 
Systemu WiFi będącego przedmiotem Umowy. 

13. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu (tzn. w siedzibie 
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Zamawiającego), w godzinach urzędowania Zamawiającego.  
14. W przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę urządzenia poza siedzibą 

Zamawiającego, wówczas uszkodzona część Systemu WiFi będzie odbierana z siedziby 
Zamawiającego, a po naprawie dostarczona do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

15. 0dbiór i dostarczenie serwisowanego urządzenia z i do siedziby Zamawiającego należy do 
Wykonawcy. 

16. Wykonawca dostarczy naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii. 

17. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. W 
przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający może we 
własnym zakresie dokonać naprawy na koszt Wykonawcy. 

18. W przypadku awarii Systemu WiFi, która nie została usunięta w terminie 21 dni, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, o parametrach nie gorszych od urządzenia 
uszkodzonego. Wymiana urządzenia na nowe nastąpi najpóźniej w 23 dniu od zgłoszenia. 

19. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo do otwierania obudowy urządzenia oraz 
dokonywania rozbudowy konfiguracji podstawowych. 

20. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 

1) przygotowania stanowiska do pracy zgodnie z zasadami sztuki, w szczególności do instalacji 
niezbędnego oprogramowania, dołączania urządzeń do sieci. 

2) instalowania i wymiany w dostarczonej macierzy standardowych kart i urządzeń, zgodnie z 
zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, 

3) dysponowania dostarczoną macierzą w razie sprzedaży lub innej formy przekazania urządzenia - 
w takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji przechodzą na następcę prawnego 
Zamawiającego.  

21. Każdą gwarancję udzieloną w ramach Umowy, a co za tym idzie na wszelkie materiały, urządzenia a 
także godziny pracy wykorzystane w toku realizacji zobowiązań gwarancyjnych, obejmuje wartość 
Umowy co oznacza, iż wykonanie gwarancji nie może powodować zwiększenia całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie. 

22. W przypadku gdy jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne nie zostanie zrealizowane przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo powierzyć naprawę podmiotowi trzeciemu, a kosztami naprawy 
obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 1 2  

Rozwiązanie i wypowiedzenie 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, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki 
Wykonawcy w dostawie przedmiotu Umowy przekraczającej 14 dni, i naliczyć karę umowną zgodnie 
z §10 ust.1 pkt 3.  

 
§ 1 3  

Zmiany Umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do Umowy w możliwe będzie w szczególności, gdy 
Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy 
przez strony, w tym m.in. w następujących przypadkach: 
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,  
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2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości 
interpretacyjne między stronami, 

3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie 
przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę,  

5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego, 

6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 

7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego -w tym zmiany parametrów dostarczanego 
urządzenia na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu Umowy zaszłaby sytuacja, że producent 
elementów stanowiących przedmiot Umowy zaprzestanie produkcji urządzeń zaoferowanych 
przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie elementów stanowiących przedmiot 
Umowy innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego w - chociażby wiązało się to 
z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 

2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 1 4  
Cesja 
 

Ewentualna cesja wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej 
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

 

§15 
Obowiązek zachowania poufności i ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  
Zamawiającego oraz działalności prowadzonej przez  Zamawiającego, w których posiadanie wszedł 
w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.  

2. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone mu dane, w tym kopiował je, jedynie w przypadku, gdy 
będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Przy czynnościach tych zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób 
fizycznych, w tym RODO.  

3. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią organizację i środki pozwalające na należyte, zgodne 
z przepisami zabezpieczenie danych i dokumentów.  

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, umożliwi mu kontrolę sposobu wykonania przez 
Wykonawcę Umowy, w tym kontrolę w zakresie przetwarzania przez niego danych. 

 
§16 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikające z Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Osobą wyznaczoną do uzgodnień, koordynacji i odbioru/wydania Urządzeń wraz z 
Oprogramowaniem :  
1) ze strony Zamawiającego jest: …………………………………………………………………………………………..,tel. 

........................ 
2) ze strony Wykonawcy jest :………..........................................................................................., tel. ....................... 

4. Osoby o których mowa w ust. 3 są upoważnione do podpisania protokołów odbioru lub upoważnienia 
innej osoby do dokonania tych czynności. Zmiana osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
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pisemnego powiadomienia Strony. 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. 

6. Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,  

2) Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru (wzór), 
3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna z art.13 RODO,  

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.     

   

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU (weryfikacja / przekazanie*) 

 

 

Miejscowość   

Data   

Na podstawie: Umowy Nr   

Zamawiający: 

/Nazwa i adres/ 

 

 

Wykonawca: 

(Nazwa i adres)  

 

 

Przedmiot dostawy: 

Lp. Nazwa Ilość Uwagi 

    

    

    

 

 

Za Wykonawcę: ……………………………………….. 

    /data i podpis/ 

 

 

 

Za Zamawiającego: ……………………………………. 

   /data  podpis/ 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

jednostka budżetowa, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w 

Gdyni: iod@zbilk.gdynia.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.) (zwanej dalej Ustawą Pzp) w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego, 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  zawarcia z wybranym wykonawcą umowy  

w sprawie  zamówienia  publicznego i wykonanie tej umowy 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art 18, art. 74, z ograniczeniami wynikającymi z art. 18 ust 5 

i ust.6, Ustawy Pzp lub na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej 

oraz partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Ustawy Pzp  przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp,   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

                                                   Załącznik nr 4 do Umowy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 

 

     

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r., str. 1) 
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2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

wykonawca nie składa treści oświadczenia. (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


