
UMOWA 

Nr BRG – /2019 

W dniu …… luty 2019 r. w Gdańsku, pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969 - Biurem 

Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk, Regon 191840275, zwanym w 

dalszej treści  umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Edytę Damszel - Turek  - Dyrektor 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………zwaną w dalszej 

treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści (dalej jako: „Umowa”): 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa i wdrożenie Oprogramowania do urządzeń biu-

rowych wielofunkcyjnych do rozmaitych zastosowań, zgodnie z zapytaniem ofertowym 4/2019 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na ………… dni robocze od dnia zawarcia 

umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania. 

3. Jeżeli przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może żądać 

ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmuje poprawek, w związku z 

czym może odstąpić od umowy w terminie 3 dni roboczych od upływu wskazanego wyżej 

terminu.  

4. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust 2 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku za-

płaty kar umownych z tytułu opóźnienia.  

5. Jeśli usunięcie wady nie będzie możliwe, lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, bądź Wykonawca nie usunął wad w terminie wy-

znaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności, może od 

umowy odstąpić w terminie 5 dni od dnia popisania niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Oprogramowanie wraz z serwisem na 

usuwanie awarii, błędów i usterek zidentyfikowanych i powstających podczas użytkowania 

Oprogramowania. 

2. Gwarancja na Oprogramowanie obowiązuje od daty udostępnienia Oprogramowania bez 

zastrzeżeń i obejmuje serwis oprogramowania przez okres ……………………………… miesięcy. 

 



§ 4 

1. Z chwilą podpisania Umowy Wykonawca rozpocznie świadczenie usług, o których mowa 

w § 1 ust. 2 Umowy. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: Krzysztof Wójcicki, tel. 58 308 44 60, e-mail: 

krzysztof.wojcicki@brg.gda.pl, 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………, e-mail: …………………………………………….. 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 

brutto …………………………………………….. zł.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wypłacone będzie Wykonawcy po podpisaniu 

protokołu odbioru, co nastąpi po akceptacji i przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

umowy. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu, za opóźnienie w wykonaniu przed-

miotu umowy, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

4. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie 

należności. 

§ 7 

1. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatno-

ści, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r. 

2. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający nie dokona podzielonej płatności z tytułu należności 

wynikającej z niniejszej umowy.  

§ 8 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Zamawiający poleca i upoważnia Wykonawcę do 

przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tej umowy w imieniu i na 

polecenie Zamawiającego.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy. 

3. Rodzaj danych osobowych podlegających przetworzeniu stanowią dane osobowe 

niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

4. Osobami, których dane dotyczą, są osoby, których dane przetwarza Administrator Biura. 
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5. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, do których upoważni Wykonawcę 

w celu przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych, o których mowa powyżej, jest nieodpłatne. 

7. Wykonawca: 

1) oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz przetwarza 

dane osobowe wyłącznie na polecenie Zamawiającego, które stanowi niniejsza umowa; 

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu 

obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

3) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

4) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o 

których mowa w ust. 8; 

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, a w 

szczególności: 

a) bezzwłoczne zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz 

sukcesywne uzupełnianie przekazane informacje; 

b) pomaga Zamawiającemu w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o 

naruszeniu ich danych; 

c) w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawca w miarę 

możliwości dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które 

pomogą Zamawiającemu wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, 

skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane. 

7) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji 

Zamawiającego, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych; 

8) niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego 

o ochronie danych. 

8. Korzystanie z usług podwykonawców: 

1) Zamawiający nie wyraża ogólnej zgodę, aby Wykonawca korzystał z usług podmiotu 

trzeciego podczas przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego.  

 

§ 9 



1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

tym Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z tej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy  rzeczowo Sąd w 

Gdańsku.  

3. Następujące załączniki stanowią integralną treść Umowy: 

Załącznik nr 1 – zamówienie z dnia 19.02.2019 r., 

Załącznik nr 1.1.do 1.3 – szczegółowy opis zamówienia, 

Załącznik nr 2 oferta, 

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy brzmieniem któregokolwiek z załączni-

ków do Umowy a brzmieniem Umowy, wiążące jest brzmienie Umowy. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności.  

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla 

Zamawiającego oraz w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


