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Załącznik nr 5a do SIWZ 

Projekt umowy – część I 

 

 

Umowa Nr …… / 2018 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10, 

NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa 

Podlaskiego pod numerem 3   

zwanym dalej „Zamawiającym"  

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Wilhelma Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr 6a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 

23) oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy. 

 

 

                                                 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa stołów i krzeseł, zwanych dalej „meblami”, spełniających 

minimalne wymagane parametry  określone w załączniku nr 1a do SIWZ i w ofercie 

wykonawcy z dnia …., stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Meble, o których mowa w ust 1: 

a) stoły – 5 szt. 

b) krzesła – 25 szt. 

c) konferencyjne stoły modułowe – 1 zestaw 

d) krzesła z plexi – 100 szt. 

e) krzesła obrotowe – 2 szt. 

f) krzesła – 35 szt. 

3. Dostawa realizowana jest w ramach: 

a) § 1 ust 2 pkt. a, b, c, d – projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. 

b) § 1 ust 2 pkt. f - projektu pn. „Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic” współfinansowane 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

4. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone meble będą odpowiadać wymaganiom polskich norm, 

będą dopuszczone do obrotu i sprzedaży wg obowiązujących przepisów . Wykonawca  

gwarantuje dobrą jakość mebli. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu dostawy oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących opisu przedmiotu  dostawy i warunków realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania  umowy określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia mebli będących przedmiotem  dostawy i ich rozładunku we własnym 

zakresie i na swój koszt w godzinach 8:00 – 14:00 w: 

a) Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski: § 1 

ust 2 pkt. a, b, c, d  ( stoły 5 szt., krzesła – 25 szt. konferencyjne stoły modułowe – 1 

zestaw, krzesła z plexi – 100 szt) 

b) Muzeum Podlaskie, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok – § 1 ust 2 pkt. 

e (krzesła obrotowe – 2 szt.) 

c) Muzeum Rzeźby A. Karnego, ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok  - § 1 ust 2 pkt 

f - (krzesła – 35 szt.) 

3) Wniesienia mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego   w lokalizacjach 

wskazanych w ppkt a, b i c wyżej, 
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4) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy mebli, 

nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem; 

5) Przygotowanie protokołu, stanowiącego podstawę odbioru. 

 

§ 3 

Termin wykonania  i odbiór 

1. Termin wykonania umowy: 

a) Etap nr 1 – zakres wskazany § 1 ust 2 pkt. e, f – w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy 

b) Etap nr 2 – zakres wskazany w § 1 ust 2 pkt. a, b, c, d  - od 03.10.2018r. do 10.10.2018r 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

2. Termin realizacji przedmiotu  umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących 

podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przez wykonanie umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 

zawartych w § 1. i § 2 

4. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w który podpisany zostanie 

przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy ( protokół odbioru) mebli bez uwag z 

zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zamawiający przewiduje 2 odbiory częściowe za wykonanie dwóch etapów zamówienia:  

1) dostawa mebli z § 1 ust 2 pkt. e, f – etap 1 

2) dostawa mebli z § 1 ust 2 pkt. a, b, c, d – etap 2  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowany i odebrany bez 

zastrzeżeń przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust.5. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości…………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje 

kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: ), w tym: 

a) Etap nr 1 - …………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje kwotę ………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ): 

 

L
p 

Przedmiot 
Zamówienia 

jedn. 
miary 

iloś
ć 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 
Poz. 4 x Poz. 5 

Sta
wka 
VAT 

 
VAT 
 (zł) 

Wartość brutto  
(zł) 

Poz. 6  + Poz. 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Krzesła 

obrotowe 
szt. 2  

 23% 

  

2 Krzesła szt. 35  

 23% 

  

 
Razem 
wartość 
brutto 
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b) Etap nr 2 - …………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje kwotę ………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ) 

L

p 

Przedmiot 

Zamówienia 

jedn. 

miary 
ilość 

Cena jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 

Poz. 4 x Poz. 5 

Staw

ka 

VAT 

 

VAT 

 (zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

Poz. 6  + Poz. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Stoły szt. 5    23%   

2 Krzesła szt. 25   

 23% 

  

3 

Konferencyjne 

stoły 

modułowe 

zesta

w 
1  

 23% 

  

4 Krzesła z plexi szt. 100  

 23% 

  

 

Razem 

wartość 

brutto 

 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zryczałtowanym dla 

poszczególnych cen jednostkowych, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 

czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do 

poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawionych po 

zrealizowaniu każdego z dwóch etapów przewidzianych w § 3 ust. 5 umowy, płatnych w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z protokołem odbioru danego etapu zamówienia podpisanym bez uwag i 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6  . 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………. 

3. Faktura będzie wystawiana na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 

10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132; 
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§ 6 

Podwykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem 

zakresu: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

który zostanie wykonany przez podwykonawcę (podwykonawców).4 

 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. Dokument gwarancji Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do  dokonania naprawy  lub 

usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przes strony, nie 

dłuższym niż 14 dni. 

4. Strony ustalają, że w sytuacji, gdy Wykonawca nie wyda Zamawiającemu odrębnego 

dokumentu gwarancji, niniejsza umowa zastępuje ten dokument. 

5. Nie wykonanie zobowiązań gwarancyjnych w terminie upoważnia Zamawiającego do 

wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy są kary umowne.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:    

a) niedotrzymanie terminu wykonania któregokolwiek z etapów umowy wskazanych w § 3 

ust. 5  umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia ,  nie więcej niż za 14 dni, 

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

dostawy, lub w okresie udzielonej gwarancji , liczonym od dnia wyznaczonego na 

usuniecie wad w wysokości 100  zł  za każdy dzień opóźnienia,  nie więcej niż za 14 dni,  

c) odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego za wykonanie dostawy w ramach etapu, od którego 

następuje odstąpienie, 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dostawy w ramach etapu, od którego następuje odstąpienie, 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

                                                 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Naliczone kary umowne potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej bez 

odrębnego pisma, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych na podstawie Umowy kar umownych. 

8. W razie niewykonania umowy (każdego z etapów  umowy) w ustalonym w umowie terminie 

Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy następuje przez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia. 

 

§ 9 

Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 

żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

występowania okoliczności siły wyższej, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W 

takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego 

w § 3 ust. 1.  
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3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany o których 

mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

 

§ 10 

Przedstawiciele do kontaktu  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest pani 

Katarzyna Sokołowska, Joanna Olechno tel. 509-336-712, mail: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………………….. tel. …………………………………….. 

………………………………………………. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
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osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).– Załącznik Nr 1. 

2) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.  

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 5b do SIWZ 

Projekt umowy – część II 

 

 

Umowa Nr …… / 2018 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10 

, NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa 

Podlaskiego pod numerem 3   

zwanym dalej „Zamawiającym"  

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Wilhelma Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........5/reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy6,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr 6a do umowy7,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 

23) oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy. 

 

 

 

                                                 
5 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
6 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
7 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli zwanych dalej „meblami”,  spełniających minimalne 

wymagane parametry  określone w załączniku nr 1b oraz 1c  do SIWZ i w ofercie 

wykonawcy z dnia …., stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Meble, o których mowa w ust 1: 

a) meble – 1 zestaw 

b) szafka wraz z pojemnikami plastikowymi – 1 szt. 

c) komoda – 2szt. 

d) regały – 4 szt. 

3. Dostawa realizowana jest w ramach: 

a) § 1 ust 2 pkt. a, b – projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. 

4. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone meble będą odpowiadać wymaganiom polskich norm, 

będą dopuszczone do obrotu i sprzedaży wg obowiązujących przepisów. Wykonawca 

gwarantuje dobrą jakość mebli. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu dostawy oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących opisu przedmiotu  dostawy i warunków realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania  umowy określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia mebli będących przedmiotem dostawy, ich rozładunek i montaż w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt w godzinach 

8:00 – 14:00 w: 

a) Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski: § 1 

ust 2 pkt. a, b ( meble – 1 zestaw, szafka wraz z pojemnikami plastikowymi – 1 szt.) 

2) Dostarczenia mebli będących przedmiotem dostawy i ich rozładunek we własnym 

zakresie i na swój koszt w godzinach 8:00 – 14:00 w: 

a) Muzeum Podlaskie, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok - § 1 ust 2 pkt. 

c  (komoda – 2 szt.) 

b) Dział Archeologii/ Oddział Muzeum Podlaskiego, ul Bema 11, 15-369  Białystok   

- § 1 ust 2 pkt d (regały – 4 szt.) 

3) Wniesienia mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacjach 

wskazanych w pkt 1a i 2a i b wyżej.  
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4) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy mebli, 

nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem; 

5) Przygotowanie protokołu, stanowiącego podstawę odbioru; 

 

§ 3 

Termin wykonania  i odbiór 

 

1. Termin wykonania umowy: 

a) Etap nr 1 – zakres wskazany w § 1 ust 2 pkt. a, b - od 03.10.2018r. do 10.10.2018r po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

b) Etap nr 2 – zakres wskazany w § 1 ust 2 pkt. c, d – w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy 

2. Termin realizacji przedmiotu  umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących 

podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przez wykonanie umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 

zawartych w § 1. i § 2 

4. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w który podpisany zostanie 

przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy ( protokół odbioru) mebli bez uwag z 

zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zamawiający przewiduje 2  odbiory częściowe za wykonanie dwóch etapów zamówienia:  

1) dostawa mebli z § 1 ust 2 pkt. a, b  - etap 1 

2) dostawa mebli z § 1 ust 2 pkt. c, d – etap 2 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowany i odebrany bez 

zastrzeżeń przedmiot umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości…………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje 

kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: ), w tym: 

a) Etap nr 1 - …………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje kwotę ………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ) 

 

L

p 

Przedmiot 

Zamówienia 

jedn. 

miary 
ilość 

Cena jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 

Poz. 4 x Poz. 5 

Staw

ka 

VAT 

 

VAT 

 (zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

Poz. 6  + Poz. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 meble 
zesta

w 
1    23%   

2 

szafka wraz z 
pojemnikami 
plastikowymi 

szt. 1   

 23% 

  

 

Razem 

wartość 

brutto 
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b) Etap nr 2 - - …………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje kwotę ………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ) 

 

L

p 

Przedmiot 

Zamówienia 

jedn. 

miary 
ilość 

Cena jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 

Poz. 4 x Poz. 5 

Staw

ka 

VAT 

 

VAT 

 (zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

Poz. 6  + Poz. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 komoda szt. 2    23%   

2 regały szt. 4   

 23% 

  

 

Razem 

wartość 

brutto 

 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zryczałtowanym dla 

poszczególnych cen jednostkowych, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 

czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do 

poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawionych po 

zrealizowaniu każdego z dwóch etapów przewidzianych w § 3 ust. 5 umowy, płatnych w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z protokołem odbioru danego etapu zamówienia podpisanym bez uwag i 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego z zastrzeżeniem § 3 ust. 5  . 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………. 

3. Faktura będzie wystawiana na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 

10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132; 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem 

zakresu: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 
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3) ……………………………………………………………… , 

który zostanie wykonany przez podwykonawcę (podwykonawców).8 

 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. Dokument gwarancji Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do  dokonania naprawy  lub 

usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przes strony, nie 

dłuższym niż 14 dni. 

4. Strony ustalają, że w sytuacji, gdy Wykonawca nie wyda Zamawiającemu odrębnego 

dokumentu gwarancji, niniejsza umowa zastępuje ten dokument. 

5. Nie wykonanie zobowiązań gwarancyjnych w terminie upoważnia Zamawiającego do 

wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy są kary umowne.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:    

a) niedotrzymanie terminu wykonania któregokolwiek z etapów umowy wskazanych w § 3 

ust. 5  umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia , nie więcej niż za 14 dni.   

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

dostawy, lub w okresie udzielonej gwarancji ,liczonym od dnia wyznaczonego na 

usuniecie wad w wysokości 100  zł  za każdy dzień opóźnienia,  nie więcej niż za 14 dni. 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego za wykonanie dostawy w ramach etapu, od którego 

następuje odstąpienie.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dostawy w ramach etapu, od którego następuje odstąpienie, 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Naliczone kary umowne potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej bez 

odrębnego pisma, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych na podstawie Umowy kar umownych. 

8. W razie niewykonania umowy (każdego z etapów  umowy) w ustalonym w umowie terminie 

Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania 

                                                 
8 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy następuje przez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia. 

 

§ 9 

Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 

żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

występowania okoliczności siły wyższej, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W 

takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego 

w § 3 ust. 1.  

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany o których 

mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

 

§ 10 

Przedstawiciele do kontaktu  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest pani 

Katarzyna Sokołowska, Joanna Olechno tel. 509-336-712, mail: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………………….. tel. …………………………………….. 

………………………………………………. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).– Załącznik Nr 1. 

4) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.  

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 5c do SIWZ 

Projekt umowy – część III 

 

 

Umowa Nr …… / 2018 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10 

, NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa 

Podlaskiego pod numerem 3   

zwanym dalej „Zamawiającym"  

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Wilhelma Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........9/reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy10,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr 6a do umowy11,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 

23) oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy. 

 

 

 

                                                 
9 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
10 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
11 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu wystawienniczego zwanego dalej „meblami”,  

spełniających minimalne wymagane parametry  określone w załączniku nr 1d do SIWZ i w 

ofercie wykonawcy z dnia …., stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Meble, o których mowa w ust 1: 

a) system do zawieszania obrazów – 1 zestaw 

b) gablota stojąca – 2 szt. 

c) gablota pozioma stolikowa z unoszonym wiekiem – 4 szt. 

d) gablota pozioma na postumencie – 2 szt. 

e) gablota stojąca – 6 szt. 

f) gablota pozioma stolikowa z unoszonym wiekiem – 6 szt. 

g) ścianki ekspozycyjne – 1 zestaw 

4. Dostawa realizowana jest w ramach: 

a) § 1 ust 2 pkt. a - d – projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. 

b) § 1 ust 2 pkt. e-g – projekt pn. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do 

rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020. 

5. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone meble będą odpowiadać wymaganiom polskich norm, 

będą dopuszczone do obrotu i sprzedaży wg obowiązujących przepisów. Wykonawca 

gwarantuje dobrą jakość mebli. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu dostawy oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących opisu przedmiotu  dostawy i warunków realizacji umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

8. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania  umowy określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia mebli będących przedmiotem umowy, ich rozładunek i montaż w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt w godzinach 

8:00 – 14:00 w: 

a) Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski: - § 1 

ust 2 pkt. a, b, c, d    

b) Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin: - § 1 ust 2 pkt. e, f, g    

2) Wniesienia i montażu mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w 

lokalizacjach wskazanych w ppkt a i b wyżej. 
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3) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy mebli, 

nie później niż na 2 dni roboczeprzed tym terminem; 

4) Przygotowanie protokołu, stanowiącego podstawę odbioru; 

 

§ 3 

Termin wykonania  i odbiór 

 

1. Termin wykonania umowy: od 03.10.2018r. do 10.10.2018r po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym 

2. Termin realizacji przedmiotu  umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących 

podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przez wykonanie umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 

zawartych w § 1. i § 2 

4. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w który podpisany zostanie 

przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy ( protokół odbioru) mebli bez uwag z 

zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zamawiający przewiduje 2  odbiory częściowe za wykonanie dwóch etapów zamówienia: 

1) dostawa mebli z § 1 ust 2 pkt. a, b, c, d – etap 1 

2) dostawa mebli z § 1 ust 2 pkt. e, f, g – etap 2 

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowany i odebrany bez 

zastrzeżeń przedmiot umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości…………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje 

kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: ), w tym: 

a) Etap nr 1 – …………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje kwotę ………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ) 

L

p 

Przedmiot 

Zamówienia 

jedn. 

miary 
ilość 

Cena jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 

Poz. 4 x Poz. 5 

Staw

ka 

VAT 

 

VAT 

 (zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

Poz. 6  + Poz. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

System do 

zawieszania 

obrazów 

zesta

w 
1    23%   

2 
Gablota 

stojąca 
szt. 2   

 23% 

  

3 

Gablota 

pozioma 

stolikowa z 

unoszonym 

wiekiem 

szt. 4  

 23% 

  

4 

Gablota 

pozioma na 

postumencie 

szt. 2  

 23% 

  

 

Razem 

wartość 

brutto 
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b) Etap nr 2 – …………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje kwotę ………………….. zł 

brutto (słownie złotych: ) 

 

L

p 

Przedmiot 

Zamówienia 

jedn. 

miary 
ilość 

Cena jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto (zł) 

Poz. 4 x Poz. 5 

Staw

ka 

VAT 

 

VAT 

 (zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

Poz. 6  + Poz. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Gablota 

stojąca 
szt. 6  

 23% 

  

2 

Gablota 

pozioma 

stolikowa z 

unoszonym 

wiekiem 

szt. 6  

 23% 

  

3 
Ścianki 

ekspozycyjne 
zesta

w 
1  

 23% 

  

 

Razem 

wartość 

brutto 

 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zryczałtowanym dla 

poszczególnych cen jednostkowych, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 

czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do 

poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawionych po 

zrealizowaniu każdego z dwóch etapów przewidzianych w § 3 ust. 5  płatnych w terminie do 

30 dni od daty otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  wraz z 

protokołem  odbioru danego etapu zamówienia  podpisanym bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego zastrzeżeniem § 3 ust. 5.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………. 

3. Faktura będzie wystawiana na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 

10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132; 

 

§ 6 

Podwykonawcy 
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Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem 

zakresu: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

który zostanie wykonany przez podwykonawcę (podwykonawców).12 

 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. Dokument gwarancji Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do  dokonania naprawy  lub 

usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przes strony, nie 

dłuższym niż 14 dni. 

4. Strony ustalają, że w sytuacji, gdy Wykonawca nie wyda Zamawiającemu odrębnego 

dokumentu gwarancji, niniejsza umowa zastępuje ten dokument. 

5. Nie wykonanie zobowiązań gwarancyjnych w terminie upoważnia Zamawiającego do 

wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy są kary umowne.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:    

a) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy 

dzień opóźnienia , nie więcej niż za 14 dni.  

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

dostawy, lub w okresie udzielonej gwarancji ,liczonym od dnia wyznaczonego na 

usuniecie wad w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,  nie więcej niż za 14 dni 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego za wykonanie dostawy w ramach etapu od którego 

następuje odstąpienie.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dostawy w ramach etapu, od którego następuje odstąpienie, 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

                                                 
12 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6. Naliczone kary umowne potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej bez 

odrębnego pisma, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych na podstawie Umowy kar umownych. 

8. W razie niewykonania umowy (każdego z etapów  umowy) w ustalonym w umowie terminie 

Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy następuje przez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia. 

 

§ 9 

Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 

żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

występowania okoliczności siły wyższej, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W 

takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

4) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie 

którejkolwiek ze stron umowy. 

5) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego 

w § 3 ust. 1.  
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3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany o których 

mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

 

§ 10 

Przedstawiciele do kontaktu  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest pani 

Katarzyna Sokołowska, Joanna Olechno tel. 509-336-712, mail: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………………….. tel. …………………………………….. 

………………………………………………. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
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osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

5) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).– Załącznik Nr 1. 

6) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.  

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 5d do SIWZ 

Projekt umowy – część III 

 

 

Umowa Nr …… / 2018 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10 

, NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa 

Podlaskiego pod numerem 3   

zwanym dalej „Zamawiającym"  

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Wilhelma Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........13/reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy14,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr 6a do umowy15,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 

23) oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy. 

 

 

 

                                                 
13 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
14 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
15 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa regałów magazynowych zwanych dalej „meblami”,  

spełniających minimalne wymagane parametry  określone w załączniku nr 1e do SIWZ i w 

ofercie wykonawcy z dnia …., stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Meble, o których mowa w ust 1: 

a) Regały przesuwane (jezdne)– 1 zestaw 

3. Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku 

Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 

4. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone meble będą odpowiadać wymaganiom polskich norm, 

będą dopuszczone do obrotu i sprzedaży wg obowiązujących przepisów. Wykonawca 

gwarantuje dobrą jakość mebli. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu dostawy oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących opisu przedmiotu  dostawy i warunków realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania  umowy określa: 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

4) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia mebli będących przedmiotem dostawy, ich rozładunek i montaż w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt w godzinach 

8:00 – 14:00 w Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk 

Podlaski  

2) Wniesienia i montażu mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego  

3) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy mebli, 

nie później niż na 2 dni przed tym terminem; 

4) Przygotowanie protokołu, stanowiącego podstawę odbioru; 

 

§ 3 

Termin wykonania  i odbiór 

1. Termin wykonania umowy: od 03.10.2018r. do 10.10.2018r po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym 

2. Termin realizacji przedmiotu  umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących 

podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przez wykonanie umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 

zawartych w § 1. i § 2 
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4. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w który podpisany 

zostanie przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy ( protokół odbioru) mebli  

5. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowany i odebrany bez 

zastrzeżeń przedmiot umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości…………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje 

kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: )  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 

zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od 

daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz z protokołem  odbioru podpisanym bez uwag 

i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zastrzeżeniem § 3 ust. 5  . 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………. 

3. Faktura będzie wystawiana na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 

10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132; 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z wyjątkiem 

zakresu: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

który zostanie wykonany przez podwykonawcę (podwykonawców).16 

 

                                                 
16 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 

2. Dokument gwarancji Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do  dokonania naprawy  lub 

usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przes strony, nie 

dłuższym niż 14 dni. 

4. Strony ustalają, że w sytuacji, gdy Wykonawca nie wyda Zamawiającemu odrębnego 

dokumentu gwarancji, niniejsza umowa zastępuje ten dokument. 

5. Nie wykonanie zobowiązań gwarancyjnych w terminie upoważnia Zamawiającego do 

wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy są kary umowne.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:    

a) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy 

dzień opóźnienia ,  nie więcej niż za 14 dni. 

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

dostawy, lub w okresie udzielonej gwarancji ,liczonym od dnia wyznaczonego na 

usuniecie wad w wysokości 100 zł  za każdy dzień opóźnienia,  nie więcej niż za 14 dni.  

c) odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego za wykonanie dostawy w ramach etapu od którego 

następuje odstąpienie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dostawy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Naliczone kary umowne potrąci z faktury Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej bez 

odrębnego pisma, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych na podstawie Umowy kar umownych. 

8. W razie niewykonania umowy (każdego z etapów  umowy) w ustalonym w umowie terminie 

Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy następuje przez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia. 
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§ 9 

Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski 

żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

występowania okoliczności siły wyższej, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W 

takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

4) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie 

którejkolwiek ze stron umowy. 

5) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego 

w § 3 ust. 1.  

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany o których 

mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

 

§ 10 

Przedstawiciele do kontaktu  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest pani 

Katarzyna Sokołowska, Joanna Olechno tel. 509-336-712, mail: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………………….. tel. …………………………………….. 

………………………………………………. 

§ 11 

Ochrona danych osobowych  

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

7) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).– Załącznik Nr 1. 

8) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.  

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


