UMOWA NA DOSTAWĘ NR……..

zawarta w dniu ……….. r. w Tuliszkowie, pomiędzy:
Gminą i Miastem Tuliszków, 62-740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1,
NIP: 6681929905, REGON: 311019527
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Romana – Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
przy
kontrasygnacie
Skarbnika
Gminy
i
Miasta
Tuliszków
Anny
Nawrockiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym/ą w dalej „Wykonawcą”

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup i dostawa komputerów, laptopów, tabletów oraz
oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym- Granty PPGR” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z

dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej „Pzp”, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod
nazwą: Zakup i dostawa komputerów, laptopów, tabletów oraz oprogramowania w ramach
projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty
PPGR”
Dotyczy części nr ………………………………………………………………………………………………….
(wpisać odpowiedni numer i nazwę części)

2. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym -GRANTY PPGR”
3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy oraz SWZ, zasadami wiedzy technicznej, zasadami
należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.
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4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany,
wolny od jakichkolwiek wad, fizycznych i prawnych, innych obciążeń i zabezpieczeń, objęty
gwarancją oraz do wydania dokumentacji dotyczącej dostarczonego przedmiotu
zamówienia np. certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi w języku
polskim, kart gwarancyjnych itp.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane dostarczeniem przedmiotu umowy oraz
odpowiada za przedmiot umowy (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) do czasu jego odbioru
przez Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy należy dostarczyć na adres;
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
7. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pocztą elektroniczną o planowanym
terminie dostarczenia przedmiotu umowy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść przedmiot zamówienia na własny koszt i
ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
9. Zakres rzeczowy dostaw objętych Umową szczegółowo określony jest w następujących
dokumentach stanowiących załączniki do umowy:
a) SWZ
b) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami
c) Załącznikach nr 1A (część 1),1B (część 2) ,1C (część 3) do SWZ (załącznik nr 3 do
Umowy).
5. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za
wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób
trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności wybranych przez zamawiającego
elementów przedmiotu umowy z wymaganiami zawartymi w SWZ będącej załącznikiem do
niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy jest niezgodny z umową,
Zamawiający może odmówić odbioru, sporządzając stosowną adnotację uzasadniającą
przyczyny odmowy odbioru w protokole odbiorczym. Zamawiający wyznaczy następnie termin
usunięcia niezgodności lub wad. Procedura czynności odbioru pozostanie powtórzona.
7. Strony zobowiązują się do współpracy w celu realizacji umowy. W szczególności Strony
zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub
mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 3 miesięcy od dnia
podpisania umowy (w zakresie każdej części).
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§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w
niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia
Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
i w terminach określonych w § 5 Umowy.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca, zobowiązuje się okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania umowy.
5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy lub usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw lub usług.
6. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające
możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające
możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego.
7. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez
Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO
(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, str. 1). Uchylanie się
Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji umowy.
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§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy
przysługuje na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy,
wynagrodzenie w wysokości:
a) „Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem”
(część I) w wysokości ………..brutto (słownie: …).
b) „Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem” (część II) w wysokości
……………….brutto (słownie: …).
c) „ Zakup i dostawa tabletów” (część III) w wysokości ……………….brutto (słownie:..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowymi obejmuje
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez uprzedniej
zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej zgody
zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie może również
zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani
dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. Wierzytelność z umowy jest
wierzytelnością warunkową i będzie przysługiwać cedentowi pod warunkiem realizacji przez
niego wszelkich wymienionych w umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem skuteczności
wszelkich praw dłużnika względem cedenta określonych w umowie.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za dostarczony sprzęt określony w
formularzu ofertowym oferty (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
5. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru dostarczonego wyposażenia.
6. Fakturę należy wystawić na:
Gmina i Miasto Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
NIP: 6681929905
7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego
14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących
dokumentów.
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10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości lub w części w
przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy objęte niniejszą umową w terminie
7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli zamawiający w terminie 14 dni
od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.
4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w
takim samym zakresie jak za swoje działania.

1.

2.

3.
4.

1.

§7
Odbiór przedmiotu umowy
O terminie planowanej dostawy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego
pocztą elektroniczną na adres mailowy przedstawiciela Zamawiającego, co najmniej z
trzydniowym wyprzedzeniem.
Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę w dwóch
egzemplarzach (po podpisaniu jeden egzemplarz otrzyma wykonawca, jeden zamawiający). Za
dzień odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Podpisany
przez Zamawiającego protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru:
dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczonego sprzętu.
Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego sprzętu. Jeżeli w trakcie sprawdzenia
stwierdzona zostanie wada, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad. Przez wadę
rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego sprzętu lub z opisem
przedmiotu zamówienia.
§8
Gwarancja jakości, rękojmia za wady
Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………….miesięcy
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2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru sprzętu
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne ujawnione w okresie
gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.
4. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna
(stanowiąca integralną część niniejszej umowy). W przypadku rozbieżności pomiędzy
postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancji a postanowieniami zawartymi w
niniejszym paragrafie pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
5. Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad
albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy w okresie
gwarancji będzie odbywać się bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w
związku z usunięciem wady). Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na przedmiot wolny od
wad lub usunięcia zgłoszonej wady w przedmiocie umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia zgłoszenia wady przez zamawiającego. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we
wskazanym wyżej terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, usunięcie wady
nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony -jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia
wady zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadę.
6. W przypadku konieczności usunięcia wady w innym miejscu niż miejsce używania sprzętu lub
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko do odbioru przedmiotu umowy
dotkniętego wadą z miejsca jego użytkowania, a po usunięciu wady do jego dostarczenia w
miejscu użytkowania.
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w terminie lub usunięcia tej
wady w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na
koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez zamawiającego
uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje
się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
wraz z fakturą/rachunkiem.
8. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przestoju lub wymiany przedmiotu Umowy
związany z powstałą usterką.
9. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą
innego dowodu.
10. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres
rękojmi zostaje przedłużony na okres udzielonej gwarancji.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po
terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§9
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę
Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) za zwłokę w realizacji kompletnego zamówienia dla danej części, w
wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
przewidzianego za daną część, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku
do terminu wskazanego w § 2 umowy, lecz nie więcej niż 10% wartości
wynagrodzenia umownego brutto za daną część;
2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
przewidzainego za daną część;
3) za zwłokę w dokonaniu naprawy w okresie gwarancji zgodnie z § 8 ust. 5
umowy, w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto naprawianego
urządzenia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto
przewidzianego za daną część ;
3. Kary umowne określone w ust. 2 nie wyniosą w sumie więcej niż 30% wynagrodzenia
umownego brutto za daną część zamówienia.
4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej wynagrodzenia Wykonawcy lub skorzystać z
zabezpieczenia wykonania Umowy złożonego przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy gdy:
a) Wykonawca znajdzie się w stanie niewypłacalności lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa
Wykonawcy lub nastąpi śmierć Wykonawcy (w przypadku osoby fizycznej),
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania
poszczególnych dostaw tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w
czasie umówionym, w tym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w
umowie,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty
faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 1 miesiąca.
3. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od wystąpienia
przyczyny odstąpienia w terminie obowiązywania Umowy. Oświadczenie w przedmiocie
odstąpienia od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
§ 11
Zmiana treści umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4
oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
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2.
a)
b)

c)

d)

3.

4.

5.
6.

7.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1 Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach:
siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią;
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w
stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub
uniemożliwienia;
zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będącej następstwem zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których
Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia w przypadku
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na sposób spełnienia
świadczenia.
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym - zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności,
uzasadniającym zmianę Umowy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.
W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych
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), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Tuliszków z siedzibą: Plac
Powstańców Styczniowych 1863 r. 1,62-740 Tuliszków reprezentowana przez Burmistrza Gminy i
Miasta – Krzysztofa Romana
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2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Potrzebowska dane kontaktowe
adres
e-mail: rodo@tuliszkow.pl tel. 63 279 17 77
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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 w
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, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- 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;
- 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:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 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.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
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wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

1.
2.
3.

4.

5.

§ 13
Postanowienia końcowe
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec
Zamawiającego wierzytelności.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem na
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieżące kontakt są:
a) Zamawiający:………………….
b) Wykonawca:…………………………
Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

...............................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca

Załączniki:
1. SWZ;
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
3. Załączniki nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SWZ.
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