
UMOWA  

Nr BRG – /2019 

 

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

 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 

NIP 583-00-11-969 (Podatnik) - Biurem Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 

855 Gdańsk, Regon 191840275 (Płatnik), reprezentowanym przez: 

 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

 

„Wykonawcą”: 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera – 1 szt.  

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie dostarczony najpóźniej w 

terminie do 10 listopada 2019 r. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 umowy w wysokości ……………………………………………….zł netto 

powiększone o podatek (%)VAT łącznie brutto  (słownie: ……………………………………zł.) 

brutto. 

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, zgodnie z terminem wskazanym w § 2 i po 

przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku. 

3. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy zgodnie z art. widniejące w rejestrze w terminie 14 dni od dnia 

przekazania rachunku Zamawiającemu. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego w 

§ 3 ust. 1 umowy. 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,   

2. Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia 

w zapłacie należności. 

 

 



§ 5 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę prawidłowo funkcjonujący przedmiot 

umowy. 

2. Gwarancja na serwer obowiązuje od daty do dostarczenia do siedziby Biura i 

obejmuje serwis przez okres ……… miesięcy. 

3. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego 

serwisu dostarczonego przedmiotu zamówienia i wykonywania bezpłatnych napraw 

lub wymiany na wolny od wad, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na 

skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych.  

4. Wymagany przez zamawiającego czas naprawy wynosi 1 dzień licząc od dnia 

następnego zgłoszenia telefonicznego/faksem (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy). 

5. Wykonawca do oferty załączy wzór karty gwarancyjnej. Wzór karty gwarancyjnej 

musi zawierać minimalne wymagania określone w specyfikacji. Pozostałe warunki w 

karcie gwarancyjnej nie mogą ograniczać uprawnień zamawiającego do 

postawionych minimalnych warunków gwarancji.   

 

§ 6 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że: 

1. Administratorem przekazywanych danych jest: Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą 

w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: brg@brg.gda.pl . 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@brg.gda.pl . 

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy, 

która jest podstawą przetwarzania danych. 

4. Pana/Pani dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a 

ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach 

świadczenia usług dla administratora. 

5. Nie przewiduje się przekazywania Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od ustania niniejszej 

umowy, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 

8. Ma Pan/Pani prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania 

ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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§ 7 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe z tej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

w Gdańsku. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch 

egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 

 

 

 

 


