
1 

 

 
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego                                                                     

     

numer sprawy: BZP-3941-38/2020 
 
           Projekt 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, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uczelni - prof. Andrzeja 

Bednarczyka przez: 

Kanclerza Uczelni – mgr Monika Wiejaczka 

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy 

„Zamawiającym” 

a 

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

Firmą ……………….......…………………………………………………………………………........wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………....…… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………......……………, 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 (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 roku poz. 1843, z późniejszymi 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. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania Dostawę telewizorów wraz z 

wyposażeniem dodatkowym”. zgodnie z poniższym opisem: 

1. Telewizor, model …… – 4 sztuki 

2. Uchwyt obrotowy, producent…… – 1 sztuka 

3. Uchwyt płaski, producent ………. – 3 sztuki  

przy czym przedmiot umowy obejmuje również transport ww. do siedziby jednostki organizacyjnej Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zgodnie z 

wykazem dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.,   przy czym osobą odpowiedzialną za 

odbiór sprzętu ze strony Zamawiającego jest   …………….. tel. …………… e‐mail: ………………….  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 30 dni roboczych, 

liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy.   

http://późn.zm/
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu  umowy określonego w ust. 1.   

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania, a w szczególności oferta Wykonawcy.    

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak                     

i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.  

7. 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. 

§ 2. 

 
Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, jego zakup                          

i korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich.  
 

§ 3. 

 
1. Wysokość  wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu umowy ustalona  została 

na podstawie oferty Wykonawcy.   

2.Wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy ustala się: 

- na kwotę netto: …………………… PLN (słownie:  ……………………………), co po doliczeniu należnego 

podatku VAT według stawki ….% daje kwotę brutto: …………… PLN (słownie: 

……………………………………….), przy czym ceny jednostkowe poszczególnych przedmiotów 

dostarczonych w ramach umowy zdefiniowanej w § 1 ust. 1 umowy określa indywidualna kalkulacja cenowa 

stanowiąca załącznik do umowy (Formularz cenowy).  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był  przewidzieć     

w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty dostawy, transportu, koszty usług świadczonych                     

w ramach gwarancji oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.  

4. Zapłata faktury za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                   

nr rachunku - ..............................................., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu na adres 

jego siedziby w Krakowie przy Placu Jana Matejki 13 prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu 

przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.    

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 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 ust. 6 dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

7. 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. 

8. W razie niezgodności danych na fakturze z umową Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu dostarczenia 

przez Wykonawcę faktury korygującej. Wówczas termin płatności określony w ust. 4 liczony jest od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnej faktury korygującej. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość 

rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny 

oferty. 

10. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
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11. Faktury winny być wystawiane na Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie                               

z siedzibą w Krakowie (31-157), przy Placu Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, z zaznaczeniem jednostki 

organizacyjnej Uczelni, która dokonała zamówienia.  

 

§ 4. 

1. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi osobę wskazaną w § 1 ust. 2 umowy nie później niż na 1 dzień 

roboczy przed jej wykonaniem. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 

15:00. 

2. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę 

świadczeń składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww.  protokole.   

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do wskazanej lokalizacji na koszt własny i 

własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu                                 

i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku i innymi 

czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, spoczywa na 

Wykonawcy.  

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od 

wad.   

5. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego  

wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez  Zamawiającego po 

dokonaniu odbioru.   

 

§ 5. 

 
1. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny 

(oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące  informacje: nazwę i adres 

gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony 

gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także 

stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających                  

z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.   

2. Okres gwarancji jakości wynosi minimum 36 miesiące i liczony jest od daty wykonania umowy tj. podpisania 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

3. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do  jego  

nieodpłatnej  wymiany  lub  usunięcia  wad  na  zasadach  i  w  trybie  określonym  w  treści  dokumentu 

gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 1 powyżej,  z  uwzględnieniem zapisów ust. 4, 5 i 6 

niniejszego paragrafu umowy.   

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego 

nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 10 dni 

roboczych,  przy  czym  wszelkie  działania organizacyjne i  koszty związane  zaświadczeniem  usługi  

gwarancyjnej  poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 

miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym 

protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi  ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 

Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej  od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady 

(usterki) przedmiotu umowy.   

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych  zasad 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W  takich przypadkach 

Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest 

pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania  wezwania wraz z dowodem zapłaty.   
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§ 6. 

 
1. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  kar  umownych  za  niezgodne  z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.   

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  poniższej 

wysokości w przypadku:  

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy,   

b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego                   

w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która  pozostaje w sprzeczności                   

z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami zawartymi w dokumentacji postępowania albo też nie 

zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności przedmiotu umowy;   

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §  3 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 3 umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 

3 ust. 2 umowy;  

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od  następnego  dnia  po upływie terminu 

określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 3 ust. 2 umowy;  

e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia następnego w stosunku do terminu 

(dnia) określonego w § 5 ust. 4 umowy, nie więcej niż 10% wynagrodzenia wartości  brutto przedmiotu umowy;   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 3 ust. 2 umowy.   

4. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar 

umownych przewidzianych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 2 umowy. 

5. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej.  

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych, 

co nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.  

8. 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.  

9. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.    

 

§ 7. 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.   

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia powzięcia  wiadomości                 

o zaistniałych poniższych okolicznościach:  

a) dowiedzenia  się  o  tym,  że  Wykonawca  na  skutek  swojej  niewypłacalności  nie  wykonuje  zobowiązań 

pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,   

b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,   
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c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

d) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu  realizacji 

umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie 

wykonał umowy zgodnie z jej zapisami.  

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy                    

z  powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.   

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie.   

5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.   

 

§ 8. 

Ochrona informacji niejawnych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych                         

i uzyskanych od Zamawiającego albo powziętych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających                    

z Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych                       

w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną 

informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania                                      

z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, które 

obowiązują u Zamawiającego. 

4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni ze 

swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, 

wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r.                 

Nr 742, z późn. zm.). 

5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na 

żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za chronione 

informacje, które:  

a) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego 

lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron; były już znane zgodnie z prawem Stronie 

otrzymującej,  o czym świadczą wiarygodne dowody; 

b) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;  

c) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie                             

z prawem i bez ograniczeń.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 

postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy 

lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych                    

w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

§ 9. 

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. 
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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.  

 

§  10. 

 
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej  umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje  prawo przenoszenia 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.   

2. Strony  zobowiązują  się  do  każdorazowego  powiadamiania  listem  poleconym  o zmianie adresu swojej 

siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję  wysłaną pod dotychczas znany adres.   

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności, chyba że dla danego przypadku w treści umowy zastrzeżono inaczej.    

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku -  Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145, z późniejszymi zmianami).   

5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

6. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  (2)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym  (1)  

egzemplarzu dla każdej ze Stron.   

 

                    Zamawiający                                    Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do umowy  

PROTOKÓŁ ‐ WZÓR     

dostawy …………  realizowanej na podstawie Umowy nr …………………. z dnia ……………… 

 

Użytkownik, nazwa i ilość przedmiotu dostawy Potwierdzenie odbioru 

przez Użytkownika 
 

.…………………………………………………………………………….…..… 

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej ASP w Krakowie)      

……………………………………………………………………………………

 (nr telefonu i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu  z wykonawcą) 

 

Nazwa i ilość przedmiotu dostawy:  

.…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

………….................... 
(czytelny podpis 

i pieczęć firmowa ASP) 

    

Uwagi: Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne pozostają u Użytkownika. 

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

 

Kraków, dnia ………………………………………. 

 

 

                      Zamawiający:                                                  Wykonawca:     
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        Załącznik nr 3 

 

 

 

 

WYKAZ DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Lp. Przedmiot Zamówienia Miejsce dostawy 

1 
Telewizor wraz z uchwytem płaskim  

ul. Smoleńsk 9, 31-108 

Kraków (portiernia, parter) 

2 

Telewizor wraz z uchwytem płaskim 

ul. Humberta 3, 31-128 

Kraków ( portiernia, 2 

piętro) 

3 
Telewizor wraz z uchwytem płaskim 

ul. Karmelicka 16, 31-128 

Kraków (portiernia, parter) 

4 Telewizor wraz z uchwytem 

obrotowym 

ul. Juliusza Lea 27-29, 30-052 

Kraków (portiernia, parter) 

 


