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UMOWA NR CRU ……………………………… 
 

 
zawarta w dniu  ...............................  pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, 
którą reprezentują: 
 
1. Ryszard Słoka   - Sekretarz Miasta 
2. Janusz Żyliński   - Dyrektor Wydziału Informatyki 
 
zwaną dalej “Zamawiającym”, a: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej “Wykonawcą” 
 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zakupu sprzętu komputerowego pn. 
„Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin” część ……………….…… 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą pzp”. 
 

§ 1. Wykonanie umowy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt, w terminie nie 
dłuższym niż ………………. dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, zw. dalej „sprzętem” lub 
„urządzeniami”, do magazynu Zamawiającego znajdującego się na drugim piętrze 
budynku Urzędu Miasta Szczecin w Wydziale Informatyki pl. Armii Krajowej 1. 
 

§ 2. Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający niezwłocznie po dostawie sprzętu dokona jego weryfikacji. Po dokonaniu 
kontroli ilości oraz jakości dostarczonego sprzętu nastąpi przyjęcie sprzętu (zgodnego  
z umową), potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy.  

2. Za brak ilościowy w rozumieniu niniejszej umowy, Strony uznają zarówno faktyczny brak 
dostawy sprzętu (w całości lub w części), jak również dostawę sprzętu (w całości lub w 
części) niezgodnego z umową.   

3. W sytuacji stwierdzenia braku ilościowego uznaje się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce  
w dostawie jedynie w zakresie brakującej części sprzętu. 

4. W przypadku braku ilościowego, po dostawie brakującej części sprzętu, Strony spiszą 
protokół odbioru w zakresie dotyczącym dostawy brakującej części sprzętu. 
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5. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający każdorazowo ustalenia 
dokonane w toku odbioru. 

 

§ 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: …………………. PLN 
(słownie złotych: …………..…………………………).  

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych terminach  
i wysokościach:  
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady.  
4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 3. 
5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego  

w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest 
do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie 
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi 
z ust. 3 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
takie przedłużenie.  

6. Brak przedłużenia ważności zabezpieczenia zgodnie z ust. 5 wyklucza przedłużenie 
terminu realizacji niniejszej umowy.  

7. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.* 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.* 
*  Ust. 7 i 8 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a 

wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat 

 
§ 4. Wynagrodzenia i warunki płatności 

 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, w wysokości  …………………..   zł   brutto  
(słownie:  ..………………………………………………………............... 00/100), w tym 
podatek VAT. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje także 
wynagrodzenie za dostawę licencji umożliwiających Zamawiającemu korzystanie  
z oprogramowania, zgodnie z SIWZ. 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie podstawą do wystawienia faktury. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 
6. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 
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rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek 
bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w 
wykazie. 

7. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 
wymaga pisemnego informowania Zamawiającego. 

8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury - w całości lub części 
– w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po 
stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

 
§ 5. Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na  przedmiot umowy za 

wyjątkiem oprogramowania. 
2. Okres gwarancji liczony jest dla każdego urządzenia, od daty podpisania przez 

Zamawiającego odpowiednio protokołu odbioru przedmiotu umowy lub protokołu 
odbioru w zakresie dotyczącym dostawy brakującej części sprzętu. 

3.  W okresie gwarancji czas reakcji na zgłoszoną wadę wynosi do 24 godzin od chwili 
zgłoszenia wady, a czas usunięcia wady – do 7 dni od daty zgłoszenia.  
Przez usunięcie wady rozumie się całkowite przywrócenie wszystkich funkcjonalności 
elementu, w którym wada została stwierdzona. 

4. W przypadku nie usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 3, bez względu na 
przyczynę, Wykonawca w ramach realizacji obowiązków z tytułu gwarancji, zobowiązuje 
się, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostarczyć zamiennie na czas usuwania wady takie 
samo urządzenie, jak urządzenie, w którym wystąpiła wada, wolne od wad i zapewnić 
jego prawidłowe działanie przez cały okres naprawy sprzętu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po 
trzykrotnym usunięciu jego wady/wad w okresie gwarancji, Zamawiający stwierdzi 
kolejną wadę/wady urządzenia.  

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków z tytułu 
gwarancji i rękojmi.      

7. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych 
przejawach wystąpienia wady oraz czasie jej wystąpienia. 

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, zamiast urządzenia wadliwego, urządzenie wolne od wad albo dokona 
istotnych napraw urządzenia, termin gwarancji na urządzenie biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego.  

9. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 8, tj. w przypadku naprawy urządzenia 
wymagającej jedynie naprawy/wymiany części/elementu urządzenia, która nie będzie 
stanowiła naprawy istotnej, termin gwarancji na część/element urządzenia podlegający 
naprawie/wymianie biegnie na nowo od chwili zwrócenia urządzenia naprawionego 
Zamawiającemu. 

10. W przypadku, gdy w ramach realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub 
rękojmi, Wykonawca dokona wymiany na nowy dysku twardego (pamięci masowej), 
dysk twardy (pamięć masowa), w którym(ej) wystąpiła wada, pozostaje własnością 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu 
umowy powstałe z winy Zamawiającego. 

12. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi,  
w przypadku, gdy nie zbada sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy w czasie  
i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy 
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o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie 
zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (wyłączenie stosowania art. 563 
kc). 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz 
obowiązków Wykonawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym 
dotyczących gwarancji i rękojmi za wady. 

 
§ 6. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w terminie realizacji umowy; w przypadku, gdy zwłoka dotyczyć będzie 
jedynie części sprzętu, kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie 
naliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z umową za dostawę 
części sprzętu objętej brakiem ilościowym;   

2) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za dostawę sprzętu,  
w którym stwierdzono wadę, za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków z tytułu 
gwarancji lub rękojmi; 

3) 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie kar umownych w drodze potrącenia z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia/zwłoki, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki - odpowiednio w każdym z 

tych dni. 
5. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się 

wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą 
umowną. 

 
§ 7. Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonuje Umowy lub wykonuje 
ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 
lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

2) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 7 dni; Zamawiający wyznaczy 
wówczas Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu Umowy,  
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu 
umowy, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może od 
Umowy odstąpić oraz żądać dodatkowo kary umownej z tytułu odstąpienia. 

2. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w terminie do 
31.12.2020 r.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia 
od umowy na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
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§ 8. Kontakty robocze 
 

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań 
i upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy: 
 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………… 
 

2) ze strony Wykonawcy:      ……………………………………………………… 
 

§ 9. Zmiany umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy 
polegających na: 
1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana któregokolwiek z terminów 

realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 
a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  
b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, 

uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w 
terminie; 

c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać 
dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony 
rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie 
zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności 
katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady 
deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne 
oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, 
rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy; 

d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły 
mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

 nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 
uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 

 decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

 poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa 
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych; 

 wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 
transportowych; 

 innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

2) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od 
towarów i usług VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
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nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

3) zmianie sprzętu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie 
sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz 
pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie 
spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.  

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, termin realizacji 
umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w 
terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszego paragrafu wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na 
należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się 
Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

 
§ 10. Przetwarzanie danych 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 
23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”). 

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 
fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta 

Szczecin; dane kontaktowe: Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – 

Urzędzie Miasta Szczecin: tel. (091) 42 45 702, adres e-mail: iod@um.szczecin.pl  
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie 
posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu: 
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy, 
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty, 
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) odbiorcami danych osobowych będą: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności 
podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze; 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym 
lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
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 podmioty świadczące pomoc prawną, 

 podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 

 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszej umowy, okres 

rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich 
praw z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na 
zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO; 

8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 
warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 
wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i 
realizacji umowy; 

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności 
następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe; 

11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, 
której dane dotyczą jest Wykonawca; 

12) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora 
zamieszczona jest na stronie BIP http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp, 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub 
oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie 
do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy 
przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. danych osób do 
kontaktu. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 
poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 
fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane 

osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 
umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona na piśmie w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, przy 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp
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czym jeden dla Wykonawcy  i  jeden dla Zamawiającego. 
4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na 
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych  
dotyczących Zamawiającego, otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonaniem 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, 
którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

7. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym 
niniejszą Umową. 

8. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz kopia oferty Wykonawcy. 
 
 
 Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
 
 


