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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr Sz-351-182/2022 

 

UMOWA Nr …../2022 

zawarta w dniu   ……...2022 r. w Szczecinie pomiędzy 

 

Skarbem Państwa - Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: pl. Batorego 4, 70-207 

Szczecin, nr NIP: 852-244-47-11, nr REGON: 007017021, który reprezentuje dr inż. Piotr Durajczyk – Dyrektor 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”  

 

o następującej treści: 

 

Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710 – j.t. ze zm.) z uwagi na jej wartość mniejszą niż określona w przepisie art. 2 ust. 1 

pkt 1 .  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych 10 komputerów Lenovo IdeaCentre AIO (lub 

równoważnych opisanych w Załączniku 1 – Szczegółowy opis zamówienia), 1 laptopa ASUS Zenbook 

Pro 15 oraz 11 licencji Microsoft Office 2021 Home and Business. zwanych dalej „Przedmiotem 

Sprzedaży”. 

2. Zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa niniejsza Umowa oraz Załącznik nr 1 – opis 

przedmiotu zamówienia. 

3.  Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zakupić u Wykonawcy Przedmiot 

Sprzedaży - a Wykonawca zobowiązuje go sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby. 

4. Przedmiot Sprzedaży będzie nowy, pozbawiony jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i będzie 

pochodził z oficjalnego źródła dystrybucji. 

5. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty związane z 

Przedmiotem Sprzedaży (w szczególności gwarancje producentów). 

6.  Termin gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Serwis sprzętu musi być 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Zaproszenie do złożenia oferty z dnia …………….. r. wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu 

załącznikami,  

2) Oferta Wykonawcy – złożona w odpowiedzi na Zaproszenie, o którym mowa w pkt 1. 

 

 

§ 2. 

1. Dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży do odbioru nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Termin ten jest nieprzekraczalny i jego niedotrzymanie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia 

od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

2. Dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży do odbioru nastąpi w siedzibie Zamawiającego - w godzinach jego 

urzędowania tj. w godzinach 7.30 - 15.30 - dokładna data i godzina zostanie pomiędzy Stronami 



2 
 

uzgodniona w trakcie realizacji Umowy z zastrzeżeniem ust. 1.  Wykonawca dostarczy Przedmiot 

Umowy do wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, miejsca w siedzibie 

Zamawiającego.  

3. Wydanie Przedmiotu Sprzedaży będzie skuteczne z chwilą protokolarnego odbioru Przedmiotu 

Sprzedaży przez Zamawiającego i stwierdzenia przez Zamawiającego, że Przedmiot Sprzedaży jest 

zgodny z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W tym celu Strony sporządzą 

protokół podpisany przez swoich upoważnionych przedstawicieli. 

4. Odbiór Przedmiotu Sprzedaży i podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w terminie do 2 

dni roboczych licząc od dnia dostarczenia go Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, jakichkolwiek wad Przedmiotu Sprzedaży lub 

braku jego kompletności (w tym braku dokumentów o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy), odbiór i 

podpisanie protokołu stwierdzającego ten odbiór przez Zamawiającego, nastąpi dopiero po usunięciu 

powyższych nieprawidłowości przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 2 dni. 

6.  Koszty wydania i odebrania Przedmiotu Sprzedaży (w tym dostawy i rozładunku) ponosi Wykonawca.  

7.  Osobami upoważnionymi ze strony: 

a) Zamawiającego - do dokonywania czynności odbiorczych w tym do podpisania protokołu odbioru są: 

……………………………………………………………….. 

b) Wykonawcy - do dokonywania czynności odbiorczych w tym do podpisania protokołu odbioru 

jest/są: …………………………………………...  

  § 3. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wynikające z nienależytego 

wykonywania niniejszej Umowy, wyrządzone Zamawiającemu w czasie trwania Umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniesie Wykonawca przy wykonywaniu 

Umowy, ani też za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim czy też na mieniu należącym 

do osób trzecich. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości brutto …………… zł (słownie: 

………………………………….. złotych) tytułem ceny za Przedmiot Sprzedaży. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść 

w związku z wykonywaniem Umowy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 

4. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, 

że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem ujawnionym w wykazie Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu kompletnego Przedmiotu Sprzedaży, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu nieprawidłowości Przedmiotu Sprzedaży, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 6. 

1. Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach prawem 

przewidzianych. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym (bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu), odpowiednio w całości lub w części w przypadku:  

1) zwłoki Wykonawcy o której mowa w § 5 ust. 1 , 

2) zwłoki Wykonawcy o której mowa w § 5 ust. 2.  

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy co najmniej dokumentowej. Odstąpienie może nastąpić 

w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu 

którejkolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 2.  

 

§ 7. 

1. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

Zamawiający, jako administrator danych, powierza Wykonawcy przetwarzanie (zbieranie) danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w Umowie. 

2. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych, w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego innym podmiotom. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

4. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

na okres nie dłuższy niż do ostatniego dnia trwania Umowy. 

5. Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania określa: imię i 

nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej pracowników Zamawiającego. 

6. Zmiana przez Zamawiającego zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

Umowy, spowoduje zmianę zakresu powierzenia danych osobowych, o którym mowa w ust. 5, bez 

konieczności zmian zapisów Umowy.  

7. Przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy jest zaspokojone 

w ramach wynagrodzenia ujętego w § 9 ust. 1 Umowy. 

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych 

oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 

osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36 - 39a ustawy, o której mowa w ust. 1, art. 32 RODO 

oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1, RODO.  
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11. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 

Wykonawcy posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane przez 

Wykonawcę.  

12. Wykonawca będzie stale nadzorował swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych.  

13. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności, również po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.  

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania następujących zasad postępowania z 

dokumentami zawierającymi powierzone do przetwarzania dane osobowe: 

1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z 

realizacji niniejszej Umowy; 

2) nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy; 

3) właściwego zabezpieczenia utworzonych kopii dokumentów przed dostępem do nich osób 

nieupoważnionych; 

4) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania 

zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone; po tym czasie sporządzone kopie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych należy usunąć z nośników elektronicznych 

wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny. Elektroniczne nośniki jednokrotnego 

zapisu (typu: płyty CD-R, DVD-R) oraz nośniki papierowe należy zniszczyć w sposób 

uniemożliwiający odczytanie danych na nich utrwalonych. 

15. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych 

osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.   

16. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat 

przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.  

17. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w 

każdym czasie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z 

ustawą, RODO lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. 

18.  Wykonawca jest zobowiązany  zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 

wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 17. 

 

§ 8. 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

§ 9. 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. W przypadkach nie unormowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, z 

wyłączeniem przepisu art. 563 § 1. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Jeżeli jedno z postanowień Umowy okaże się nieważne, Umowa wiąże w pozostałym zakresie przy 

czym postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje 

Stron. 

 

§ 10. 
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Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, a jeden – dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                               WYKONAWCA: 
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