
   

 

 

 

Umowa na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem  

i urządzeń elektronicznych  

 

Zawarta w dniu ................2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

 

miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, 

reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego działa Pani Iwona 

Rydlewska - dyrektor CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy udzielonego w dniu 

14.09.2017 r., nr GP-OR.0052.4964.2017; 

adres do korespondencji:  

CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19, 02-482 

Warszawa, 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami bądź każda z osobna Stroną, 

 

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i 

urządzeń elektronicznych dla CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Warszawie, zwana dalej Przedmiotem Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeń 

elektronicznych szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), i obejmuje miedzy innymi:  

a) dostawę licencji na oprogramowanie komputerów i urządzeń elektronicznych, 

b) dostawę komputerów i urządzeń elektronicznych,  

c) świadczenie usług gwarancyjnych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

gwarancyjne i licencyjne uprawniające do korzystania z oprogramowania (w języku polskim) 

dotyczące Przedmiotu Umowy. 



   

 

 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy Przedmiot 

Umowy będzie fabrycznie nowy (w dniu dostawy sprzęt nie może być starszy niż 6 miesięcy 

licząc od daty produkcji) wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a  

w szczególności obciążeń i praw osób trzecich oraz nie będzie przedmiotem żadnego 

postępowania sądowego, egzekucyjnego bądź zabezpieczenia.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do …… dni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach serwisu gwarancyjnego na 

zasadach i w terminach określonych w Ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej Umowie.  

 
§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z dołożeniem profesjonalnej 

staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, zasadami 

dostępnej wiedzy technicznej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, Formularzem cenowym oraz 

warunkami zawartymi w niniejszej Umowie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia lub dostarczenia Zamawiającemu stosowanych 

licencji na oprogramowanie w zakresie określonym w Formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę w Przedmiocie Umowy oprogramowania 

osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego Umową w 

§ 7 ust. 2, do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z oprogramowania osób 

trzecich na standardowych warunkach licencyjnych producentów oprogramowania osób 

trzecich z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania zaleceń i wytycznych określanych przez 

Zamawiającego przesłanych pisemnie lub pocztą elektroniczną dotyczących realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy, jak również natychmiast informować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) terminowej i prawidłowej realizacji postanowień Umowy,  

b) dostarczenia stosownych licencji udzielonych na czas nieograniczony,  

c) świadczenia za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich serwisu 

gwarancyjnego,  

d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,  

e) przygotowania Protokołu Odbioru Końcowego - dokumentu stanowiącego ostateczne 

potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy, wystawionego na zakończenie 

dostaw. 



   

 

 

7. Wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z realizacją Umowy Wykonawca usunie 

niezwłocznie na własny koszt.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt, materiały i urządzenia 

Wykonawcy.  

9. Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

...............................................................................................................................................  

10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy.  

11. W zakresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa. 

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do:  

a) współdziałania z Wykonawcą w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji 

zobowiązań Wykonawcy oraz prawidłowego wykonania Umowy,  

b) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów,  

c) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji oraz udostępnienia pomieszczeń, które będą 

niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów z Wykonawcą: 

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

 

§ 5 

Realizacja Umowy i odbiory 

1. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w realizację Przedmiotu Umowy oraz w 

przypadku wniosku Zamawiającego udzieli mu stosownych wyjaśnień.  

3. Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu elektronicznego będą 

realizowane w dni robocze, w terminie i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Uzgodnienie dokładnej daty i godziny dostawy powinno nastąpić, co najmniej 24 godziny przed 

dostawą.  

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych 

dostaw:  

a) odbiory częściowe, jeżeli takie wystąpią - polegające na sprawdzeniu jakości i ilości 

wykonanych dostaw, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy 

b) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Strony postanawiają, że z czynności każdego odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia i zastrzeżenia dokonane w toku odbioru, jak też termin na usunięcie  

stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.  

6. W odbiorach dostaw uczestniczy każdorazowo Zamawiający i Wykonawca. 

7. Za datę dostawy przyjmuje się datę odbioru, potwierdzonego Protokołem Odbioru bez 

zastrzeżeń podpisanym przez osoby wskazane w ust. 6.  



   

 

 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady/usterki to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia do czasu usunięcia wad/usterek, 

b) jeżeli wady/usterki nie nadają się do usunięcia, to:  

i. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,  

ii. jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez zapłaty za przedmiot 

odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady/usterki na bieżąco, jednak nie później niż to 

wynika z zapisów w protokołach.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 

wad/usterek stwierdzonych w trakcie odbioru.  

11. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych dostaw po usunięciu wad/usterek 

w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.  

12. Do czasu usunięcia wad/usterek i podpisania przez osoby wskazane w ust. 6 Protokołu 

Odbioru bez zastrzeżeń, Przedmiot Umowy nie jest odebrany i nie jest uznany za wykonany.  

13. Potwierdzeniem zakończenia całości dostaw objętych niniejszą Umową będzie Protokół 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

14. Protokoły Odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie z wykonania Przedmiotu 

Umowy określonego w § 1 wymagają podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

15. Każdy Protokół Odbioru, powinien zawierać w szczególności:  

a) dzień i miejsce odbioru dostawy,  

b) informację o istnieniu wad/usterek w realizacji Przedmiotu Umowy – ze wskazaniem jakich 

bądź stwierdzenie, że odbiór następuje bez zastrzeżeń,  

c) w przypadku stwierdzenia wad/usterek – ustalony przez Strony termin do usunięcia 

wad/usterek przez Wykonawcę, 

d) numery seryjne lub kody licencyjne, itp. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad/usterek stwierdzonych w Protokole 

Odbioru w terminie wyznaczonym w tym protokole.  

17. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony w terminie do 3 

Dni Roboczych od dnia odbioru bez zastrzeżeń.  

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony i odebrany Przedmiot Umowy obejmujący 

komputery wraz z oprogramowaniem i urządzenia elektroniczne na okres ……… miesięcy. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytułu gwarancji wykonywane są niezależnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi. 



   

 

 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad. Uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.  

4. W przypadku występowania wad/usterek w okresie gwarancyjnym, Zamawiający będzie 

powiadamiał Wykonawcę o konieczności usunięcia ujawnionych wad/usterek w terminie …… 

dni od dnia ujawnienia wady/usterki.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek w okresie gwarancyjnym bez 

względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

6. Wykonawca ma obowiązek usunąć wskazaną wadę/usterkę w terminie …… dni od dnia jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin ten może być za zgodą Zamawiającego przedłużony 

do …… dni. 

7. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie 

zostały usunięte w terminie wskazanym w ust. 6.  

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za Przedmiot Umowy określony 

w § 1 będzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

................................... r.  

2. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy wynikające ze złożonej oferty wyraża się kwotą netto 

...................................... zł plus VAT tj. brutto (wraz z należnym podatkiem VAT, stawka VAT 

……%): ...................................... złotych (słownie: …………………………………………… 

..............................................................................................................................).  

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest stałe, niezmienne, nie podlegające 

przeliczeniom.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 odpowiada zakresowi dostaw przedstawionemu w 

Formularzu cenowym. Zawiera ono wszystkie niezbędne koszty konieczne do prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego związane z realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje od 

Zamawiającego zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją Umowy.  

6.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przeze Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy.  

7. Płatność dokonana będzie przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, na rachunek Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze.  

Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób:  

Nabywca: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca faktury: CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, 

ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa 

8. Termin płatności: w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej Faktury VAT na 

adres Zamawiającego wskazany jako adres do doręczeń..  

9. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzą obowiązku 

zapłaty po stronie Zamawiającego.  



   

 

 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

11. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności 

wynikających z realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu oprócz przypadków przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:  

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji o powyższych okolicznościach,  

b) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu 

postępowania egzekucyjnego, a także wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub 

ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy,  

c) Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje 

którekolwiek ze zobowiązań umownych,  

d) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż …. dni bez 

uzasadnionych przyczyn lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie kontynuuje ich 

pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,  

e) gdy Wykonawca dostarczył Przedmiot Umowy niezgodny z SIWZ - prawo odstąpienia 

dotyczy wadliwej części Przedmiotu Umowy.  

2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 

w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Jeśli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie 

okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie 

wykonane w określonym przez Zamawiającego terminie, niezwłocznie zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie 

określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne. 

3. Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w § 7 ust.2. 

4. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania lub opóźnienia 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za 

odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, 



   

 

 

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy 

dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, 

c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego, licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Naliczane przez Zamawiającego kary umowne podlegają kumulacji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

8. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują odsetki za 

opóźnienie. 

10. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że Przedmiot 

Umowy dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę narusza prawa osób trzecich, w tym 

prawa do patentów lub prawa autorskie tych osób, Wykonawca podejmie wszelkie kroki, aby 

zagwarantować niezakłóconą możliwość korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego, 

a w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu zobowiązuje się pokryć 

powstałe w związku z tym szkody, zapłacić wszelkie należności zasądzone ostatecznie od 

Zamawiającego lub wynikające z zawartej w tym zakresie ugody oraz pokryć związane z tym 

roszczeniami obsługi prawnej. 

11. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności za szkody 

wyrządzone z winy umyślnej, Wykonawca odpowiada bez ograniczenia. 

 

§ 10 

Prawa autorskie i udzielenie licencji 

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca 

udziela Zamawiającemu licencji na Przedmiot Umowy w zakresie: 

a) oprogramowania systemowego, 

b) oprogramowania………………………………….., 

c) ………………………………………………………. 

2. Dla oprogramowania o którym mowa w ust. 1, które stanowi element przedmiotu oferty 

Wykonawcy, Wykonawca udzieli licencji, sublicencji lub przekaże licencję i umożliwi 

Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania w zakresie i na zasadach określonych stosowną 

licencją producenta danego oprogramowania lub licencję na warunkach Powszechnej Licencji 

Publicznej GNU (GPL). 

3. Udzielone licencje o których mowa muszą być licencją bezterminową. 

4. Wykonawca gwarantuje, że udzielenie licencji, o których mowa w ust. 1 nie narusza praw 

autorskich oraz praw do znaków towarowych i dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca 

zobowiązuje się przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z 

jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem z 

Przedmiotu Umowy. 

 

 



   

 

 

 

§ 11 

Zmiana treści umowy 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej Umowy możliwe 

jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Dopuszcza się m. in. następujące zmiany Umowy: 

a) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub 

Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie - stare dane zostaną zastąpione nowymi, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu wykonania Umowy ze względu na zmiany obowiązującego 

w tym zakresie prawa; w takim przypadku umowa realizowana będzie zgodnie z 

obowiązującym prawem; zmiana taka nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ani 

terminu realizacji Umowy; 

c) dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej Umowy:  

i. w przypadku działania Siły Wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania 

zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania Siły Wyższej oraz czas 

niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły; przy czym „Siła Wyższa" to nadzwyczajne 

zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, występujące niezależnie od woli stron i po 

zawarciu niniejszej Umowy, a któremu strona nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych. Siłą 

Wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba że jest 

to spowodowane Siłą Wyższą. O zaistnieniu okoliczności, które mogą być uznane za Siłę 

Wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 

ii. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności 

dodatkowe, od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin 

realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, 

iii. prace objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy - termin 

zakończenia realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac 

wynikających z zaleceń właściwych organów, 

d) dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji 

zamówienia. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki 

wskazane dla tych funkcji w Ogłoszeniu. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 

powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany 

Umowy; 

e) w przypadku gdy elementy przedmiotu Umowy zaoferowane w ofercie zostaną wycofane z 

produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów przedmiotu 

zamówienia na wersję o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie 

gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może 



   

 

 

powodować wzrostu ceny (wartości Umowy), zmiany terminu wykonania i innych warunków 

zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż pierwotnie 

oferowany sprzęt/urządzenie/materiał został wycofany z dystrybucji lub producent zaprzestał 

jego produkcji oraz jednocześnie przedstawi Zamawiającemu alternatywny element 

przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi dokumentami dla danego elementu, które żądał 

Zamawiający w postępowania w celu udowodnienia, iż parametry są nie gorsze niż wskazane 

w ofercie; 

f) Zmiany osób wyznaczonych do reprezentowania stron w trakcie realizacji Umowy; 

4. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony Umowy, z tym że ostateczna decyzja co 

do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

 

§ 12 

Kontakty między Stronami 

1. Uzgodnienia dotyczące bieżącej realizacji Umowy będą się odbywały za pomocą: telefonu, 

faksu lub poczty elektronicznej oraz spotkań przedstawicieli stron. 

2. O każdej zmianie numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej Wykonawca 

i Zamawiający zobowiązani są poinformować natychmiast (najpóźniej następnego dnia) drugą 

stronę Umowy, tak aby realizacja przedmiotu Umowy mogła odbywać się na bieżąco. Zmiany 

te nie powodują konieczności zmiany Umowy. 

3. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne oświadczenia związane z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy będą prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru  

(z wyłączeniem czynności, dla których umowa przewiduje inną formę) i doręczane na 

następujące adresy: 

a. korespondencja dla Zamawiającego na 

adres:………………………………………………..………………………………………... 

b. korespondencja dla Wykonawcy na adres: 

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

4. O każdej zmianie adresu do korespondencji Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pismo wysłane na 

dotychczasowy adres. Zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

5. Nieodebrane listy polecone dotyczące spraw związanych z wykonywaniem niniejszej 

Umowy wysyłane przez Zamawiającego/Wykonawcę na wskazane wyżej adresy z 

uwzględnieniem uwag dotyczących ich zmian, będą traktowane w skutkach dla Umowy jako 

prawidłowo doręczone. 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w przepisach 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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 



   

 

 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe pracowników 

Zamawiającego do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje 

danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób: 

pracowników Zamawiającego w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów 

służbowych, adresów e-mail, wyłącznie w celu realizacji tej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 

niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 

realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 

lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności 

nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 

statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie 

gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie 

przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. 

Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i złożone w siedzibie CLIX 



   

 

 

Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 171/19 w Warszawie we wskazanym w 

poprzednim zdaniu terminie. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego umożliwi 

mu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do 

usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 

podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni.  

16. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej Umowy jest język polski. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach 

pokrewnych. 

3. Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony dążyć będą do rozwiązywania wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszej 

Umowy na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory, które mogą wyniknąć 

z niniejszej Umowy lub w związku z jej wykonywaniem, rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

7. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy są: 

a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami, 

b. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

c. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy, 

d. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

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

Załącznik nr 3 do Umowy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA. 



   

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CLIX Liceum 

Ogólnokształcącym, ul. Solipska 17/19, 02-482 Warszawa jest Dyrektor szkoły. 

b) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania placówki, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za 

pomocą adresu jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl  

c) Administrator danych osobowych – Dyrektor CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

d)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Dyrektorze CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Warszawie, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PNS 

1/2018 na „Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem oraz komputerów wraz z 

oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych do wyposażenia pomieszczeń w 

CLIX Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie z 

podziałem na części: Cz. I- Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem, Cz. II- 

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych”, w 

tym podpisania umowy. 

e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Prawo zamówień publicznych;   

f) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania celem 

wypełnienia obowiązków wynikających z: art. 8 i art. 96 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych i ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1764  ze zm.) 



   

 

 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z CLIX Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie dla których 

Administratorem jest Dyrektor szkoły. 

g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia (bez uwzględnienia okresów wynikających z 

przepisów dotyczących archiwizacji) tj. przez okres niezbędny do realizacji celu/celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 

archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele 

statystyczne. 

h) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

 przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

- 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; 

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.  

Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

Wyjaśnienie ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

i) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w CLIX Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  



   

 

 

 

2). Administratorzy danych osobowych w postępowaniu: 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.  

 Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
 

 


