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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego  

numer sprawy BZP-3941-29/2020 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr BZP-396-…/2020 

 

zawarta w dniu …………… 2020 roku w Krakowie pomiędzy:  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą 31-157 Kraków, Plac Jana 

Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez Rektora Uczelni - prof. dr. hab. Andrzeja Bednarczyka, przy kontrasygnacie 

Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego 

a  

Panem/Panią …………………………………………………….. której/którego dane osobowe zawiera 

oświadczenie stanowiące załącznik  nr 1do umowy,  
(w przypadku zawierania umowy z osoba fizyczną) 

Firmą 

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

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………....…… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

…………......…………… /CEIDG, posiadającym nr REGON …………………….., NIP 

…………………… reprezentowaną przez :  

………………………………………………………………………………………………… 
*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy 

będącego osobą prawną)  

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 

Zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:  

 

Panem/Panią ……………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 

.....................…………. z siedzibą................……..…, REGON ………….., NIP …………,  
 

zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  

Zamawiający i Wykonawca mogą być w treści umowy zwani łącznie „Stronami”,  a każdy oddzielnie 

„Stroną” umowy. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie zapytania ofertowego bez 

zastosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2019r., poz. 1843 ze zmianami) w oparciu o art. 4 pkt 8 oraz  według Rozdziału VI „Instrukcji 

dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”,  

Strony zawarły umowę następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
2. Asortyment i ilości materiałów elektrycznych będących przedmiotem umowy określa zestawienie 

asortymentowo-cenowe złożone w ofercie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego na 

materiały elektryczne według asortymentu oraz ceny jednostkowe ustalone na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę oferty.  

4. Ceny jednostkowe, zaoferowane przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie elementy niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, jednakże zmiany mogą następować wyłącznie w ramach określonej 

maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 
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6. Przedmiot umowy obejmuje również: dostarczenie (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy)                   

z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności                      

z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem oraz wniesieniem 

i rozładunkiem do wyznaczonego miejsca wskazanego przez przedstawicieli Zamawiającego tj. : 

Dział Administracyjno-Gospodarczy ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13. 

7. Dostarczany przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w zapytaniu dla każdego 

asortymentu, a w szczególności: 

1) musi być fabrycznie nowy, o wysokiej jakości i pierwszym gatunku,  

2) musi odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, 

3) musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, a opakowania w których 

Wykonawca dostarczy materiały mają być oznaczone nazwą producenta i symbolem produktu 

(jeśli dany asortyment posiada symbol). 

8. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Szczegóły danej częściowej dostawy będą określane każdorazowo                                    

w  zamówieniu jednostkowym  składanym w trybie określonym w § 3 umowy.   

9. Poszczególne dostawy jednostkowe mogą być finansowane z różnych środków będących                               

w dyspozycji Zamawiającego, w tym również dotyczyć projektu/programu finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. W przypadku realizacji dostawy finansowanej z projektu/programu 

Zamawiający zamieści stosowną informację w zleceniu dostawy częściowej. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe                             

u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji 

niniejszej umowy.  

11. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.  

12. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę własnymi siłami.   

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie przez okres                

6 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia ………... 2021 roku. 

2. Niezależnie  od terminu, o którym mowa w ust. 1, umowa wygasa przed upływem okresu jej trwania,                        

w przypadku wyczerpania środków finansowych, określonych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli w trakcie trwania umowy zlecone dostawy nie wyczerpią wartości określonej w § 4 ust. 1 

umowy, to Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia względem 

Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Zamawiający będzie składał każdorazowo drogą e-mailową jednostkowe zapotrzebowanie 

określającego asortyment i ilość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy 

………………………………… 

2. Dostarczanie przez Wykonawcę jednostkowych dostaw następować będzie w czasie nie dłuższym 

niż  14 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Szacunkowa częstotliwość 

dostaw - dwa razy w miesiącu. 

3. Zlecenia dostaw częściowych będą składane przez Zamawiającego w dni robocze, a Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić przyjmowanie zamówień w ww. terminach.  

4. Ilekroć jest w niniejszej umowie mowa o dniach roboczych, należy przez nie rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż 

do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego 

6.  Dostawę uważa się za wykonaną w terminie, jeżeli wszystkie artykuły z jednostkowego zamówienia 

Zamawiającego znajdą się we wskazanym miejscu dostawy w terminie określonym w ust. 2.  
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§ 4. 

1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację przedmiotu  umowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 na kwotę brutto ……………… złotych, (słownie: …………………….), 

przyjętą z oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie jednostkowego zamówienia stanowić będzie 

suma iloczynów cen jednostkowych określonych w ofercie (formularz asortymentowo-cenowy) 

Wykonawcy wraz z należnym podatkiem VAT i ilości poszczególnych  asortymentów zamawianych                

w jednostkowym zamówieniu.  

3. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku                   

z wykonaniem umowy, w szczególności koszty nabycia, cła, podatki, opłaty, a także koszty 

wykonywania sukcesywnych dostaw częściowych (w tym transportu, opakowania, ubezpieczenia, 

rozładunku, wniesienia w miejsce docelowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego),                  

a także inne nie ujęte wprost, lecz konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów w związku z realizacją 

niniejszej umowy, nie ujętych przez niego w cenie jednostkowej brutto. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałe ceny jednostkowe wszystkich asortymentów 

wchodzących w skład przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania. 

5. Zmiana cen jednostkowych będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek 

podatku VAT i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany. 

6. Należność za dostarczony towar przekazywana będzie przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą dokonania zapłaty należności z faktury 

VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Faktury będą wystawiane i przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę każdorazowo przy 

jednostkowej dostawie. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury będą dokumenty dostaw 

pokwitowane przez przedstawiciela Zamawiającego 

8. Ceny i nazwy materiałów elektrycznych na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym                    

w załączniku do umowy. 

9. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy  z wyszczególnionym podatkiem 

VAT. 

10. Wykonawcy należy się tylko wynagrodzenie za dostawy zrealizowane. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ofercie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla 

którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT (zapis ten 

dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). 

12. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr 
PEPPOL: 6750007570. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za 
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za 
wyjątkiem faktur korygujących. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru gwarancje, atesty - jeżeli dostarczany towar                      

je posiada.  

2. Każdy dostarczony materiał powinien być dopuszczony do obrotu i stosowania oraz spełniać 

wymagania norm obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonych asortymentów                         

w zakresie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (towarów), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zgodnie z art.556-576 kodeksu cywilnego. 

5. Przy każdorazowej dostawie przedstawiciel Zamawiającego przyjmujący dostawę dokona w obecności 

realizującego dostawę w imieniu Wykonawcy, sprawdzenia dostarczonego asortymentu i ilości.                                
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W przypadku dostawy innej niż zamawiana ilości bądź asortymentu Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego uzupełniania ilości bądź brakującego asortymentu (w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny). 

6. Zamawiający zobowiązuje się do oceny towaru w ciągu 3 dni roboczych od daty jego odbioru. 

7. Reklamowanie braków jakościowych dostarczonej partii materiałów elektrycznych odbywać się 

będzie drogą elektroniczną. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zawiadomi o reklamacji Wykonawcę, który 

udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni od jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu 

powyższego terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną w całości, z obowiązkiem załatwienia jej 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

§ 6. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego                   

w przypadkach o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4 ust.1, 

2) w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust.2 

niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki, 

3) z tytułu nieterminowego rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, o których mowa w  § 5 ust. 4 

umowy, w wysokości 0,2% wartości reklamowanego asortymentu za każdą godzinę zwłoki, 

      4)  z tytułu nieterminowego rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 8  

umowy w wysokości 0,2% wartości reklamowanego asortymentu, za każdy dzień zwłoki. 

2. Ww. kary mogą zostać potrącone bez zgody Wykonawcy z wynagrodzenia przysługującego                                  

z wystawionej przez niego faktury. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne 

począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w 

niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia 

3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

4. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej  i odszkodowania. 

5. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty faktury określonego w § 4 ust. 6 umowy, 

Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywistej poniesionej szkody. 

 

§ 7. 

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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym                               

w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających                              

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

3) jeżeli Zamawiający trzykrotnie naliczył kary umowę zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

5) zostanie wydane postanowienie, o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub 

zabezpieczenia majątku Wykonawcy. 

3. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Strony, zachowują prawo egzekucji kar 

umownych. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli 
są one następstwem: 

a)  zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (tj. zamach terrorystyczny, zamieszki, 
demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź 

b)  wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na 
trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy. 

 

§ 8. 

1. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonywania zamówienia w 

przypadku niewykorzystania całej kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak 

nie dłużej niż o kolejne 6 miesiące. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o 

przedłużenie okresu obowiązywania umowy. 
2. Przedłużenie terminu wykonywania przedmiotu umowy, o której mowa § 8 ust. 1 będzie 

następowało w wyniku pisemnego aneksu 

3. Przewiduje się  możliwość zmiany wynagrodzenia  w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 3, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 

1, cena jednostkowa  netto nie zmieni się,  a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze stron może wystąpić 

do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, 

od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy 

wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku zmiany sposobu spełniania świadczenia, w szczególności niedostępność na rynku 

materiałów elektrycznych -  asortymentów wskazanych w formularzu ofertowym spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych środków – w takiej sytuacji Wykonawca 

winien zaproponować odpowiednio produkt o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, 

spełniające wymagania Zamawiającego za cenę wskazaną w formularzu ofertowym. 

8. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie …………. 

tel.  …………….. e-mail: ………………….   

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie ……………. 

Tel. …………….., e-mail: …………………  

3. Zmiany danych kontaktowych oraz zmiana osób wymienionych w ust. 1, nie powoduje konieczności 

sporządzania aneksu. Wymagane jest wyłącznie pisemne wzajemne zawiadomienie. 
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§ 10. 

Ochrona 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 

(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych) Zamawiający informuje, iż: 

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu: 

a) wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia ogólnego,  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 

Rozporządzenia ogólnego, 

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Wykonawcą umową,  

czyli przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego, 

4) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do 

zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 

umowy. 

5) Wykonawca posiada prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,  

      – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6) dane Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT i podmiotom 

przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. 

7) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

8) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz do momentu przedawnienia 

roszczeń z tytułu umowy. 

9) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są 

przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

 

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks 

cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 

 

§ 12. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

§ 13. 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 - Zestawienie asortymentowo-cenowe.  
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