
ZAMAWIAJ{CY:

NABYWCA: MIASTO BIALYSTOK. NIP:
BIAI,YSTOK,

9662117220, UL. SLONIMSKA l, t5-950

ODBIORCA: Szkola Podstawowa Nr 49 zOddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala
Wyszyriskiego - Prymasa Tysi4clecia w Bialymstoku, Bialystok ul. Armii Krajowej 32
reprezentowany przez:

WYKONAWCA:
. limig i nazwisko osobyfizycznej bgdqcej przedsigbiorcql,

zam. w . przy ul. ............ ...., legitymuj4cy sig
dowodem osobistym serianr ...., PESEL: ...... ......., NIp

REGON
prowadzqcy dzialalnoSd gospodarczqpod fir-4 ...,, z siedzib4 w

.... przy ul. ... . ..., zgodnie z zalwiadczeniem
(wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji oDzialalnoSci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, kt6ry stanowi zalEcznik do niniej szej umowy
lub

... lnazwa spdlkil z siedzib1 w . .. . .... przy ul. .. .

wpisana do rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego przez S4d
Rejonowy w .... ... Wydzial.... GospodarczyKrajowegoRejestru
S4dowego pod nr KRS . ......, NIp: ..., REGON

.... o kapitale zakladowym w wysokoSci ...... zl lw
przypadku, spilki akcyjnej wpisat informacjg, jakn czgit jej kapitalu zakladowego
zostala wplaconal,
reprezentowany przez:

ktdry oiwiadcza, ii nie zostal odwolany z tej funkcji i posiada futmpetencjg do
s amodzielnej reprezentacj i w/w spdlki
mai4c nawzglgdzie, ze Kupui qcy przeprowadzil stosowne postgpowanie o
udzielenie zam6wienia o wartosci ponizej 130 tys. zl., do kt6rego nie stosuje sig
przepis6w ustawy z 11 wrzefinia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. tJ i021 , poz.
1129, z pofln. zm.) napodstawie zapytaniaofertowego z dnia ....... znak
SP49.LP.0I 12021 oraznapodstawie oferty Sprzedawcy z dnia
stanowi4cej zal4cznikdo niniejszej umowy (dalej oznaczonej tak2e jako,,fJmowa,,)
wskazani powy2ej zwant dalej ,,Stronami" lub z osobna,,Stron4" postanawiajq co
nastgpuje:

$1

l. Dla potrzeb interpretacji postanowieri umowy strony ustalaj4 znaczenie
nastgpuj4cych pojg6:

1). cena ofertowa brutto - cena calkowita zawskazan4przez WykonawcE iloSd
t zeczy stanowi4c4 przedmiot sprzeda?y, podana z tw zglgdnieniem podatk6w,
oplat i innych obciqlenpublicznoprawnych, zawartaw ofercie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy,
2). Odbitfr przedmiotu umowy - odbi6r polegaj4cy na ocenie iloSci i iakoSci
sprzedawanych i zamontowanych rzeczy,



3). Oferta - pisemne oSwiadczenie zlolone przez Wykonawcg w przedmiocie
wykonania przedmiotu Umowy, zlolone Zamawiaj4cemu w ramach stosownego
postgpowania prowadz4cego do zawarcia Umowy,
4). Protok6l odbioru przedmiotu umowy - dokument potwierdzajqcy odbi6r
od Sprzedawcy sprzedanych rzeczy w zakresie ich iloSci oraz jakoSci,
5). sila wyLsza - wydarzenie lub okolicznoS6 o charakterze nadzwyczajnym, na
kt6r4 wykonawca am zamawiaJqcy nie maj4 wplywu; wystqpieniu kt6rej
Wykonawc a ani Zamawi aj 4cy, dziahaj qc racj onalnie, ni e mo gl i zapob iec przed
zawarciem umowy; kt6rej, w przypadku jej wyst4pienia, wykonawca ani
Zamawiajqcy, dzialajqc racjonalnie, nie mogli unikn46 lub jej przezwyciEayc; oraz
kt6ra nie moze byc zasadniczo przypisana sprzedawcy ani Kupuj4cemu,
6). Wada - jawne lub ukryte wla5ciwoSci tkwi4ce w stanowi4cych przedmiot
sptzeda?y tzeczach ruchomych, powoduj4ce niezgodnosc rzeczy sprzedanej z
umow4.

2. Ilekro6 pojgcie uZytejest w liczbie pojedynczej . dotyczy to r6wnie2 uzytego pojgcia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika
tul,ra1nie coS innego.
3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bgd4
sporzEdzane w jgzyku polskim.
4 . W przypadku, gdy Umowa przewiduj e dokonyw anie zatwier dzen, powiadomiet'r,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceri lub zg6d, bgd4 one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wyslane mogE te
dokumenty by6 r6wnie2 przesylane drog4 elektroniczn4 lub faksem ,u podur" prr., Si.ory
adresy.
5. W przypadku przekazaniazatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo drog4 elektroniczn4 otrzymuj4cy poiwierdza
przekazuj}cemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

$2
l. Przedmiotem umowy jest wykonanie zam6wienia znak sp49.Lp.01 12021
Dostawg wyposa2enia w ramach inicjatywy Laboratoria PrzyszloSci do Szkoty
Podstawowej Nr 49 zOddzialami Integracyjnymi im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego
- Prymasa Tysi4clecia w Biatymstoku tj. przeniesienie wlasnoSci, dostawa do siedziby
Zamaw ia1 Ece go i montaZlins talacj a materi al6w, wypo sazenia i pomocy dydaktycznych w
ramach inicjatywy Laboratoria PrzyszloSci Szkoty Podstawowej Nr 49 z Oddzialami
Integracyjnymi im. stefana Kardynala wyszyriskiego - prymasa Tysi4clecia w
Bialymstok\ wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiajqcego zobslugi dostarczanych
rzeczy I urzqdzeh - zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofert4 Wykonawc y wr az z kalkulacj 4
ofertow4. ZamawiajEcy wskaZe i udostgpni Wykonawcy pomieszczeniaw kt6rych nast4pi
montaZ r zeczy stano wi 4cych przedmiot zam6wieni a.

2. Rozliczenia ceny bgd4 dokonywane za faktycznie dostarczone, zamontowane i odebrane
przez Zamawiajqcego rzeczy stanowi4ce przedmiot zam6wienia, wedlug cen jednostkowych
podanych przez Sprzedawcg w ofercie wraz zprzeszkoleniem personelu z obslugi sprzgtu.

3. Przedmiot zam6wienia opisany jest w zalEcznikunr 7 zapytania ofertowego. Rzeczy
dostarczane przez Sprzedawcg w wykonaniu U mowy muszA spelniad wymogi nakladane
przez umowg' warunki programu LaboratoriaPrzyszlo5ci wprowadzonego uchwala nr
129 Rady Ministr6w z dnia 29 wrzeSnia202l r. w sprawie wsparcia na reatizaclg
inwestycyjnych zadarfi jednostek samorzqdu terytorialnego polegaj4cych na rozwilaniu



szkolnej infrastruktury -,rlaboratoria przyszlosci", przepisy prawa powszechnego w
zakresie ich jakoSci oraz warunkriw wprowadzania ich do obrotu. Na ka2de 24danie
Zamawiai4cego oraz samodzielnie (bez takiego Z4dania) przy zgloszeniu wykonania
przedmiotu umowyr Wykonawca jest obowi4zany wykaza(, Zamawiajqcemu w stosowny
spos6b, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c adekwatne dokum enty, i dostarczan e rzeczy
spelniajq Lbdane wymogi co do ich jako5ci oraz wprowadzania ich do obrotu.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami Umowy, zalqcznikami do
niej, z zasadami wiedzy technicznej i obowi4zuj4cymi w Rzeczypospolitej polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiqzuj4cego.
5' Wykonawca oSwiadcza,2e w celu realiza$i Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadaj4cy zdolnoSci, doSwiadczenie,wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do naleZytego wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oSwiadcza,2e posiada wiedzg i doSwiadczenie w zakresie niezbgdnym
do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
7. wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umoZl iwiaj 4cymi nale2yte wykonani e przedmiotu Umo wy.

$3
1. Umowa bgdzie zrealizowana w terminie 3 miesigcy od dnia podpisania umowy. W
tym czasie Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajqcego (wraz z rozladunkiem i
montaZem i przeszkoleniem personelu) rzeczy wskazane w $ 2 ust. l.
2. Dostawa przedmiotu sprzedtzy przez Wykonawcg nie bgdzi e poprzedzona zlo1eniem
zam6wi eni a przez Zamawiaj Ece go.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiaj4cego o dostawie i montazu, co najmniej na 1 (jeden)
dzienptzedjej terminem. Odbi6r dostarczonego przedmiotu zam6wienia dok-onywany
bgdzie przezosoby upowaZnioneprzezZamawiajEcego. Wykonawca zobowi4zany jest wrazz
dostawq dostarczy6 dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w dostawy'okrlslonych
przez Zamawraj}cego (atesty, certyfikaty, Swiadectwa oceny, deklaracje zgodnoSci), itp. (vide
$ 2 ust. 3).

$4
1. Strony ustalaj4 dla wykonawcy lEczng ceng sprzedaly w wysokosci brutto

.. zl (slownie: ... ... ... ) w tym ..
zl podatku od towar6w i uslug - VAT, kt6ra zostala ustalona na podstawie oferty
Wykonawcy. Cena obejmuje takze koszty dostawy, rozladunku orazmontazu przedmiotu
Zamowtenia i szkolenie personelu oraz stanowi ekwiwalent zawszystkie Swiaic zeniai
czynnoSci, kt6re wykona Wykonawca w celu wykonania Umowy.
2- Zamawial4cy zobowiqzuie sig zaplaci(, Wykonawcy ceng za wykonane dostawy w ci4gu
21 dni od daty zlozeniamu prawidlowo wystawionej faktury (decyduje data wplywu fakLry
do Zamawiaj4cego).
3. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy um6wion? ceng wyliczon4 zgodnie z zasadami
okre5lonymi Umow4.
4. Podstawg do wystawienia faktury stanowi zalqczony do faktury protok6l odbioru
przedmiotu zam6wienia potwierdzajqcy przez Strony dostarczenie go do Zamawiajqcego
oraz iego zamontowanie. Strony mog4 tworzyc protokoly pomocnicz e zawieraj4ce informacle
o dostawach czgsciowych.
5' Cena bgdzie platnana rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawcaprzy realizacji
Umowy zobowiqzuje poslugiwai sig rachunkiem rozliczeniowym o kt6iym mowa w
art.49 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia2g sierpnia 1997 r. prawo Bankowe zawartymw
v'ltkazie podmiot6w, o kt6rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dniall marca2}O4
r. o podatku od towar6w i uslug (tzw biala lista podatnikow vAT).



6. Sprzedawca przyjmuje do wiadomoSci, i2 Kupuj4cy przy zaplacie ceny bgdzie stosowal
mechanizm podzielonej platnoSci, o kt6rym mowa w art. 108a ust. I ustawy z dnia I I marca
2004 r. o podatku od towar6w i uslug (split payment).
7. Stwierdzenianalelytego wykonania umowy, przezpodpisanie stosownego protokolu
dokona przedstawi ci el Wykonawcy. Wykonawca zglo s i Zamawialqcemu wykonani e
przedmiotu Umowy, aZamawiaj4cy w terminie do 2 (dwa) dni od tego zgloszenia
przeprowadzi odbi6r przedmiotu Umowy.
8. W przypadku dostarczeniaprzezWykonawcg faktury wystawionej w spos6b sprzeczny z
umow4lub zprzepisami prawa powszechnego, w szczeg6lnoSci do kt6reinie ,oituly
zalqczone Zqdane umow4 dokumenty, Zamawiajqcy moze me przyjqc tej faktury lub zaZqda(,
uzupelnieniazalEcznik6w do niej. W przypadku Z4daniauzupelnieniazalqcznik6w do faktury
przyjmuje sig, iz Zamawiq1cy nie znajduje sig w op6Znieniuw zaplacie wynagro dzenia
poniewaz termin na spelnienie Swiadczenia wskazanego faktur4 ,icrynabiec dopiero od
zloAeniaprzez Wykonawc1 ZEdanychod niego dokument6w. W przypadku odmowy przyjgcia
fbktury z uwagi na jej sprzecznoSi z umow? lub przepisami prawa powszechnego przyjmuje
sig, i2 Zamawiaj4cy nie znajduje siE w op6znieniu w zaplacie wynagrodzenia piniewaz
termin na spelnienie Swiadczenia wskazanego faktur4 zaczynabiec dopier o od zlozeniaprzez
Wykonawcg faktury zgodnej z umow4 lub z prawem powszechnym.
9. Zaplata ceny dokonywana na podstawie Umowy bgdzie realizowanaprzezZamawiajEcego
w zlotych polskich.
10. WysokoSi ceny nie ulegnie waloryzacji.
I l. Cena nalezna Wykonawcy zostanie ustalona z zastosowaniem stawki VAT obowi4zgjEcej
w chwili powstania obowi4zku podatkowe go. Zmianaceny w tym zakresie nie stanowi
zmiany Umowy.
12. Zamawiajqcy nie bgdzie udzielal Wykonawcy zaliczeknapoczetwykonania umowy.
13. w przypadku zwloki Kupuj4cego w zaplacie ceny, Sprzediwca ma prawo do
nahczania stosownych ustawowych odsetek za opo1nienie.

$s

l. Wykonawca nie moze dokonai zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnoSci na
podstawie cesji, przekazu, sprzeduicy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikaj qcej zUmowy lub
jej czgSci, jak r6wniezkorzySci wynikaj4cej z Umowy lub udzialu * ni.; ,u'ortUy 1ozeciebez
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaZno5ci, zgody Zamawiajq""go. Prr.niesilnie przez
Sprzedawcq praw lub obowi4zk6w wynikaj4cych znimejszej umo!\y na osobg trzeci4 nie jest
moZliwe bez zgody zamawiajqcego. zapis wskazuj4cy na wprowa dzone wczesniej
ograniczenie Wykonawca umiesci nakaldym egzemplarz., f.ktury /rachunku wyslawionej na
podstawie umowy.
2. Cesja, przelew lub czynnoSd wywoluj4ca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiaj qce go, sQ wzgl gdem Zamawiaj 1ce go bezskuteczne.

$6
W przypadku stwierdzenia,przy odbiorze przedmiotu umowy, wad sprzedawanej rzeczy,
Zamawiajqcy moZe odm6wi6 odbioru rzeczy obarczonej wadami izazqdat,dostarczenia
przedmiotu sprzeduly zgodnego z umow4. Odmowa przyjEciaprzedmiotu sprzeda1y r

Yudy powinny by6 stwierdzone w stosownym protokole sprrrqdrorym na tg okolicznoS6.
Za wadE bqdzie :uznana r6wnie2 okolicznoS6 nie dostar czinia przez WykonawcE
dokument6w, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 3.



$7
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj4cego odpowiedzialnoS6 ztytulurgkojmi zaWady
przedmiotu sprzedaly przez okres 24 miesigcy od daty wydania przedmiotu sprzedtzy
Zamaw iaj qcemu, na zasadach okresl onych w Kodeksi e cywi lnym.
2. Wykonawca udziel a Zamawiaj4cemu na przedmi ot sprzedaly, gwarancji jakoSci i
wlaSciwoSci na okres 24 miesigcy, od daty wydania przedmiotu sprzedaly Zamawiqqcemu,
na warunkach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z modyfikacjami wynikaj4cymi z umowy.
3. Zamawiajqcy mo2e wykonywa6 uprawnieniaztyiilurgkojmi zawady niezale2nie od
uprawniefl wynikaj 4cych z gwarancj i.
4. Jeheli na przedmiot sprzedazy zostalaudzielona gwarancja jakoSci przezproducenta
przedmiotu sprzeda?y lub inny podmiot, Wykonawca oSwiadcza iz przenosi na
Zamawraj4cego prawa wynikaj4ce z tej gwarancji.
5. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie .vq .znaczonyrn
pr zez Zamaw raj 4ce go, kt6ry b gdzi e odpowi edni wz gl gdem charakteru stwierdzonej wady.
Usunigcie wady nast4pi ptzez zaniang rzeczylelementu wadliwego na woln4 od wad. po
bezskutecznym uplyw ie wry znaczone go terminu, Zamawiaj qcy zachowuj 4c uprawnieni e do
Zqdania usunigcia wad moze Zqda(, zaplaty zastrzelonej kary umownej byd| odszkodowania
za szkodg tym wytzqdzon4. Jeleli sprzedane przez Wykonawc g rueczy zostaly polqczone z
innymi lub wbudowane, Wykonawca jest obowi4zany ponieSd wszystkie t<oszty zwipzane z
odl4czeniem rzeczy wadliwych i wstawieniem w ich miejsce rzeczy niewadliwych. izynnoSci
te musz4 byc ptzeprowadzone zgodnie z technologi4 i normami wlaSciwymi dla tych
czynnoSci.
6. Potwierdzenie usunigcia wad nastgpuje w formie stosownego protokolu podpisanego
przez strony.
7. O wykryciu wady Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcg w formie pisemnej listem
poleconym lub listem poleconym zazwrotnym potwierdzeniemodbioru (dodatkowo
zawiadomienie moze nast4pi6 takze faksem lub pocztqelektroniczn4lub telefonicznie)
v'ryznaczaj1c mu jednoczeSnie termin do usunigcia wady.
8. NiezaleZnie od odpowiedzialnosci wykonawcy w ramach gwarancji i rgkojmi, za
niewykonanie lub nienale2yte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukyte
odpowiada on na zasadachog6lnych kodeksu cywilnego.
9. W ptzypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
spos6b nienalezyty,Zamawiajqcy,pozainnymi uprawnieniami przysluguj4cymi mu na
podstawie umowy lub kodeksu cywilnego, moze powierzyd usunigcie *ui ptOr"iotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedawcy (wykonanie zastEpcze),po uprzednim wezwaniu
Sprzedawcy iwyznaczeniu dodatkowego terminu nie kr6tsze go niz 7 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie narus zajq prawa Zamawiajqcy do dochodzenia
toszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokoSci na zasadach okreSlonych w KC.

$8
l. Do bezpoSredniej wsp6lpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy Zamawiajqcy
upowaznia nastgpuj4ce osoby: .... tel.
2. Do bezpoSredniej wsp6lpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy Sprzedawca
upowaZnia nastgpuj4ce osoby: . tel. .

$e
1. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umown4:
1). z ty'tulu odst4pienia zamawiajEcego od umowy zprzyczyn, zaktoreponosi
odpowiedzialno 56 wykonawca w wysok o sci 20%o lqiznej ceny sprzedaZy brutto



okreSlonej w $ 4 ust. 1 umowy,
2). za zwlokg Sprzedawcy w realizacji przedmiotu sprzedtzy - w wysokoSci l,00yo
Lqcznej ceny sprzedazy brutto okreSlonej w $ 4 ust. I umowy , zakazdy dzieh zwtoki,
3). za zwlokg w usunigciuprzez Sprzedawcg wad przedmiotu sprzedaly - w wysokoSci 0,5%
lqcznej ceny sprzeda2y brutto okreStonej w $ 4 ust. 1 umowy.
2. Kupuj4cy zaplaci Sprzedawcy karg umown4 ztytuluodst4pienia Sprzedawcy od umowy z
ptzyczyn, zaktore ponosi odpowiedzialnoS6 Kupuj4cy w wysokoS ci l0%o lqcznej ceny
sprzedaZy brutto okreSlonej w $ 4 ust. 1 umowy.
3. JeZeli kara umownazktoregokolwiek ty.tulu nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiaiqcy moZe dochodzid odszkodowania uzupelniaj4cego nururidutr ogOlnych
okreSlonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4.Karaumowna z'tytuhzwloki przysluguje zakaldy rozpoczgty dziefzwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.
5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doigczenia Stronie wezwania do
jej zaplaty. W razie op62nienia z zaplatEkary umownej Stiona uprawniona do otrzymania
kary umownej mo2e Zqdac odsetek ustawowychzaopohnienie zakazdy dzienop6Znienia w
zaplacie.
6. Zamawiaj4cy jest upowa2niony do potr4cenia naleznychmu kar umownych z ceny naleznej
Sprzedawcy.
7. Roszczenie o zaplatg kary umownej ztytuluodst4pienia od umowy przez jednqze Stron,
staje sig wymagalne w dniu dorgczenia pisemnego oSwiadczeniu o odstqpieniu.
8. Strony oswiadczaj 4,2e w przypadku wyst4pienia jednoczesnie kilku podrtu*
ptzewidzianvch w umowie, kt6re uprawniai4 Strony do naliczenia kary umownej,
Stronom przysluguje prawo do lqcznego naliczania kar umownych.

$10
1. Kupuj4cy jest uprawniony do odst4pienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoSci uzasadniajqcej odst4pienie lecznie po1niej ni2
do 30 czerwca2022 r., jeleli Sprzedawca:
7). zprzyczynzakt6re ponosi odpowiedzialnosi nie wykonuje umowy lub
wykonuje iqnienale?ycie i pomimo pisemnego wezwania do podjgcia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoScuczyni z4daniu Kupuj4ceg o,2). pozostaje w
zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy,
3). dostarczone Kupujqcemu rzeczy s4 niezgodne z umow4.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj qcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Kupuj4cego, czego nie mozna bylo przewidzie(,wchwili zawarcia
Umowy, Kupui4cy moze odstEpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoSci o powyZszych okolicznosciach; w tym przypadku Sprzedawc amohe
iqdac wylqcznie ceny naleZnej z tytulu wykonania czgsci Umowy.
3. Sprzedawca udziela rgkojmi i gwarancji w zakresie okreSlonym w Umowie na czqsc
zobowiryania wykonanqprzedodst4pieniem od umowy wskazanym w ust. 2.
Kupuj4cy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczehztT4ulurgkojmi i
gwarancji do rzeczy dostarczonych mu przed odst4pieniem od umowy. 

-

4. Odst4pienie od Umowy nastgpuje za poSrednictwem listu poleconego lub w formie
pisma zlohonego w siedzibie drugiej strony za pokwitowaniem.
5. Kupuj4cy opr6cz prawa do odst4pienia od umowy wskazanego w umowie moze
takZe wykonai prawo odst4pienia wynikaj4ce zinnej niz umowa podstawy w
szczegolnoSci wynikaj 1ce z przepi s6w prawa powszechnego.



$ 1l
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla swej waZnoSci formy pisemnej pod
rygorem niewa2noSci.
2. Kupuj4cy dopuszcza mo2liwoSt zmiany ustaleri zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Sprzedawcy w nastgpuj4cym zakresie i okolicznosciach:
l). zmiany terminu zakonczenra wykonania przedmiotu umowy o czas op62nienia
lub przewidywanego op62nienia, jeLelitakie op6znienie jest lub bgdzie mialo
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunktem, Le zmianata wynika
z okolicznoSci, kt6rych Sprzedawca nie m6gl przewtdzied na etapie skladania
oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci za opofuntenie, w szczeg6lnosci w
nastgpuj 4cych przypadkach:
a) wstrzymania dostaw przez Kupuj4ceg o z przyczyn niezaleLnych od Sprzedawcy,
b) wyst4pienia innych szczegolnych okolicznoSci, zakt6re Sprzedawca nie jest
odpowiedzialny,
c) sily v'ry2szej,tj. zdarzenianaglego, nieprzewidywalnego i niezaleZnego od woli stron,
uniemo2liwiaj4cego wykonanie umowy w caloSci lub czgsci (np. po2ar, trzgsienie ziemi,
tornado, pow6dz);
d) zmiany obowi4zuj4cych przepis6w prawa,
2). zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy w obiektywnie uzasadnionych
przy padkach v,n az ze stosown 4 zmian4 ceny .
3. Warunkiem dokonania zmiany, kt6rej mowa w ust. 2 jest zloaenie uzasadnionego
wniosku ptzez strong inicjuj4c4 zmiang lub sporz4dzenie przezstrony stosownego
protokolu koniecznoSci.
4.w razie w4tpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowi4zmiany Umowy nastgpuj4ce
zmiany
1 ). danych zwiEzany ch z obslug4 admini stracyj no -organ izacyjn4 umowy,
2). danych teleadresowych,
3). danych rejestrowych,
4). bgd4ce nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5). zmiany ceny brutto w przypadku zmiany obowipuj4cej wysokosci stawki
podatku vAT (zmiana dotyczy( moze jedynie dostaw nie zafakturowanych).

$12
1. Strony mog4 przetwarzad dane osobowe przekazane jej przezdrugQ Strong w
zwiqzku z zawartq umow4 wylEcznie w zakresie oraz w celu zgodn ym z niniejszE
Umow4 i celem jej prawidlowego wykonania.
2. Strony mog4 przetwarzad nastgpuj4ce dane osobowe: imig, nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail, miejsce zatrudnienia lub inne niezbgdne do nale2ytego wykonania umowy. Na
powy2szych danych mogq by6 wykonywane nastgpuj4ce operacje: wyszukiwanie,
prowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze danych, uzupelnianie,
archiwizowanie, usuwanie danych lub inne niezbgdne operacje do naleiyego wykonania
niniejszej umowy.
3. Zmiana celu przetwarzaniadanych osobowych moZe zostac dokonana jedynie w
drodze zmiany niniejszej Umowy.
4. Strony sE zobowiqzane do przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 10 maja 201 8 r. o
ochronie danych osobowych (zwanej dalej UODO) orazprzepis6w wykonawczych wydanych
na jej podstawie, atakhe przepis6w Rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i nuay pE;
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob frzyczny.h * iwiqzku z 

'

Przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyrvu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWF, (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) tudzie1innych



przepis6w prawa powszechnego (w tym wydanych w miejsce przywolanych akt6w
prawnych) maj4cych zastosowanie do danych osobowych.
5. Strony oswiadczai q, ze przed rozpoczgciem przetwarzania d,anych podejm4
niezbgdne srodki techniczne i organizacvjne maj4ce na celu zabezpielzenie
powierzonych danych osobowych oraz spelni4 wszystkie *yrnuguniu okreslone w
przepisach dotycz4cych ochrony danych osobowych.
6. Dostgp do powierzonych Stronom danych osobowych mog4 posiada6 tylko osoby,
kt6rym nadano stosowne upowa2nienia.
7. Sprzedawca oSwiadcza,Zekuldaosoba (np. pracownik etatowy, osoba Swiadcz1ca
czynnosci na podstawie um6w cywilnoprawnych, inne osoby pracui4ce narzecz
Sprzedawcy), kt6ra zostanie dopuszczona do przetw arzaniapowieriony ch przez
Kupuj4cego danych osobowych zostanie zobowi4zuta do zachowania iych'danych w
tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje r6wniez wszelkie informacje dotyczqce sposob6w
zabezpieczeni a powi erzonych do przetwar zania danych o sobowych.
8. Sprzedawca odpowiada za szkody jakie powstaly wobec Kupuiqcego lub os6b
trzecich w wyniku niezgodnego z Umow4 przetwarzania danychtsobowych.
58. Sprzedawca po zakohczeniuprzetwarzania danych osobowych na poistawie
niniejszej umowy zobowiEzany jest do niezwlo cznego usunigcia powierzonych mu
danych z wlasnych zbior6w danych lub do zwrotu tych zbiorow Kupuj4cernu.

$ 13
l. wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki d,otyczqce
niniejszej umowy, Strony bgd4 dorgczai sobie wzajemnie pod adresy jak w
komparycji umowy.
2. Ka2da ze stron umowy zobowi4zuje sig do zawiadomienia drugiej strony o kazdej
zmianie swojego adresu. w przypadku zaniedbania tego obowiazku wszell4
kore spondencj g dorgcz anE na dotychczasowy adre s ui aza siE za skuteczni e
dorgczon4.
3. Sprzedawca jednostronnie nie moZe potr4cai swojej wierzytelno Sci o zaplatg ceny z
Zadnq wierzytelnoSci4 Kupuj 4cego.
4. NiewaznoS(, poszczeg6lnych postanowieri niniejszej Umowy nie narusza waZnoSci
pozostalych postanowien oraz Umowy jako caloSci. Strony Umowy zobowipzuj4 sig w
takim przypadku do niezwlocznego sformulowania postanowienia waznego prawnie,
kt6re bgdzie najblilsze ekonomicznemu celowi postanowienia uznane golu
niewa2ne.
5. Strony oswiadczaj qi zapewniaj4 sig wzajem,Ze posiadaj4 prawo i kompetencjg do
zawarcia i wykonania umowy, nie istniejE zadne zobowiqzaniu u*o*r. uri irrr.
zobowiEzania, kt6re uniemo2liwialyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie
umowy.
6. Wszystkie zalqcznrki do Umowy stanowi4iej integraln4 czgsc:
1). zalEcznlk nr 1 - zapytanie ofertowe,
2). Zal4cznlk nr 2a i zalEcznik nr 2b - oferta sprzedawcy wraz z kalkulacj4 ofertow4.
7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnoSci bEdqzalatwiane polubownie. W
przypadku braku po lubowne go r ozwi4zania, spraw a bgdzie poddana j urysdykcj i
s4d6w polskich i rozstrzygnigciu s4du powszechnego wlasciwego miejsco*o ,.
wzglgdu na siedzibg Kupuj4cego.
8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 odpowiednio zastosowanie przepisy
prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.
9. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla
ka2dej z jej stron.



Strony niniejszym oswiadczaj q, ze przeczytaly niniejsz4 Umowg w caloSci, oraz ze
zawierajE jqzpelnE SwiadomoSci4 wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych.
Strony s4 w szczeg6lnosci swiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest
prowadzenie wlasnej dzialalnoSci gospodarczej lub zawodowej. Strony s4 Swiadome, 2e
druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnoSci za jel zobowiqzaniawobec os6b trzecich,
kt6re nie zostaly wskazane w umowie.

ZAMAWIAJdCY: WYKONAWCA:


