Załącznik nr 3

UMOWA nr …./zpp/20
zawarta dnia ………….. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne, do którego na mocy art. 4 pkt 8 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
1) Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa,
NIP: 5213842228, REGON: 381510697, reprezentowaną przez:
mjr. Piotra Sękowskiego – Kanclerza,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
2) Spółką: ____________________ z siedzibą w ____________ przy ul. __________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w __________________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: ………………., NIP: ……………, REGON: ……………… (aktualny na dzień zawarcia
Umowy wydruk z KRS stanowi załącznik nr 4 do Umowy), reprezentowaną przez:
_____________________ - ______________________,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”.

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na sukcesywnej
sprzedaży i dostarczaniu środków czystości, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”, w
asortymencie i cenach zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy poszczególnego asortymentu
określonego w załączniku nr 1 do Umowy w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny lub
ulegną zmniejszeniu potrzeby Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługują z tytułu, o którym mowa w ust. 3, jakiekolwiek roszczenia, a dostawy
będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących w Umowie cen.

§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia …………………. do dnia 31-12-2020 r.
2. Umowa wygasa przed końcem okresu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zrealizowania
wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
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§3
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów w sprawach wykonania Umowy wyznacza się:
1) po stronie Zamawiającego: …..................................., tel.: …................,
e-mail: ………………………………..
2) po stronie Wykonawcy: …..................................., tel.: …................,
e-mail: ………………………………..
2. W takcie realizacji Umowy za skuteczne doręczenie korespondencji będzie uznawane:
1) przesłanie w formie pisemnej listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy;
2) przesłanie na adresy e-mail:
a) po stronie Zamawiającego: sekretariat@wskip.edu.pl
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………….
3. Każda ze Stron zobowiązana jest potwierdzać okoliczność otrzymania korespondencji e-mailowej.
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§4
Realizacja Przedmiotu Umowy
Wydawanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie miało miejsce w miejscowości Kalisz
(62-800) przy ul. Wrocławskiej 193-195. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot Umowy
własnym transportem oraz na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do dokonania rozładunku dostarczonego towaru.
Dostawy będą realizowane w dniach poniedziałek ÷ piątek w godzinach 800 ÷ 1200.
Dostarczone wyroby muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Z tytułu zawartej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
wartość netto: ……………………………….. zł
słownie: ……………………………………………………………
podatek VAT: …………………………………. zł
słownie: ……………………………………………………………
wartość brutto: ……………………………… zł
słownie: ……………………………………………………………
Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia
Przedmiotu Umowy oraz odpowiedniego transportu do miejsca, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją Umowy.
Zapłata odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych za zrealizowaną
dostawę towaru. Nazwa i cena asortymentu na fakturze powinna być zgodna z nazwą i ceną
jednostkową brutto określoną w załączniku nr 1 Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi przelać wynagrodzenie na rachunek Wykonawcy.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w ust. 4,
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
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§6
Rękojmia i gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeśli Przedmiot
Umowy w chwili wydania Zamawiającemu:
1) był uszkodzony;
2) nie spełniał wymogów ilościowych lub jakościowych.
Zamawiający zobowiązany jest do zbadania Przedmiotu Umowy w chwili jego odbioru, w
szczególności Zamawiający powinien sprawdzić ilość Przedmiotu Umowy. W przypadku zastrzeżeń
do Przedmiotu Umowy Zamawiający powinien niezwłocznie poinformować Wykonawcę, w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną o wadach Przedmiotu Umowy.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do wydania Przedmiotu Umowy wolnego od wad, na własny koszt, nie później niż w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia wad przez Zamawiającego, a gdyby to nie było możliwe, Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej okoliczności oraz
nieobciążania Zamawiającego ceną sprzedaży za Przedmiot Umowy posiadający wady.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres zgodny z gwarancją
producenta.
§7
Odstąpienie od Umowy
Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy.
W szczególności za ważne powody Strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie
Wykonawcy:
1) jeżeli Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zostanie postawiony w stan upadłości,
likwidacji lub zajęcia jego majątku;
2) jeżeli Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy co najmniej 3-krotnie dostarczy wadliwy
towar;
3) jeżeli Wykonawca – w przypadkach innych niż opisane powyżej – będzie realizował Umowę
w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmieni sposobu realizacji mimo pisemnego
wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu
Zamawiającego.
Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie trzydziestu dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§8
Kary umowne
1. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie –
w wysokości 20 proc. wynagrodzenia brutto;
2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi winę
Wykonawca, w szczególności wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2 ÷ 3 Umowy – w wysokości
20 proc. wynagrodzenia brutto.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego za wykonanie
Umowy.
3. Niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy Zamawiający poniesie szkodę.
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4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści
Umowy;
2) w przypadku zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
powodujących konieczność dostosowania przedmiotu Umowy do zmian przepisów, które
nastąpiły w trakcie realizacji Umowy;
3) w przypadku zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu
zawarcia Umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić, gdy z powodu działania siły wyższej nie jest
możliwe wykonanie Umowy w określonym Umową terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy
w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane udostępnił Zamawiającemu,
o treści art. 16 RODO. Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego stanowi załącznik
nr 3 do Umowy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowiązków informacyjnych wskazanych w art.
14 RODO wobec osób, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związku z
zapewnieniem właściwej realizacji Umowy oraz ułatwieniem komunikacji związanej z jej
wykonaniem.
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§ 11
Postanowienia końcowe
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy wszelkie oświadczenia zawarte w ofercie są
aktualne.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).
Spory wynikłe z obowiązywania Umowy będą rozwiązywane polubownie.
W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem Umowy, właściwym dla
rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.
Jeżeli którekolwiek z postanowień okaże się bezskuteczne lub nieważne, Strony zobowiązują się
renegocjować Umowę i w miejsce postanowień bezskutecznych lub nieważnych, wprowadzić
nowe postanowienia, które w pełni realizowałyby cel Umowy.
Umowa podlega prawu polskiemu.
Przelew wierzytelności z Umowy wymaga pisemnej zgody dłużnika.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Umowa składa się z 5 (pięciu) parafowanych przez Strony Umowy stron.
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10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
11. Integralną częścią Umowy są:
1) formularz cenowy;
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
3) informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego;
4) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotycząca
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3
do umowy nr…/zpp/20
z dnia ……marca 2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego
dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Wyższa Szkoła
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa,
email: kontakt@wskip.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: elektronicznie pod adresem email:
iod@wskip.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu
upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania
danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na
zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymywania przez
osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Strony lub osoby,
których dane dotyczą uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppkt. 1-3 należy skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

