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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr … - wzór
zawarta w dniu ………………..2018 r. w Chemie, pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie z siedzibą w Chełmie (adres: 22-100 Chełm,
ul. Pocztowa 54), NIP 563-20-77-608, Regon 110607010, reprezentowaną przez:
mgr Jacka Kosińskiego - Kanclerza
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….……w …………….…….. , …………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP
……………………………………, Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) oraz Zarządzenia
Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1.
Na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz dokumentach w niej przywołanych, oraz za cenę
w niej określoną Wykonawca zobowiązuje się do systematycznej dostawy czasopism polskich
w 2019 r. – spis czasopism i warunki prenumeraty określono w Załączniku Nr 1 do umowy (Opis
przedmiotu zamówienia), a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i zapłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
1. Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa czasopism polskich, będących w kolportażu
Wykonawcy, w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 (jeśli nawet ukazały się przed 01.01.2019 r. lub
ukażą się po 31.12.2019 r., ale są sygnowane rokiem 2019), na warunkach określonych w umowie.
2. Wykaz tytułów i ich ilości oraz ceny jednostkowe zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
3. Tytuły będą dostarczane Zamawiającemu z dochowaniem maksymalnych terminów określonych
poniżej każdorazowo w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godziny 8.00 pod wskazane
w Załączniku nr 2 adresy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania wszystkich cen, określonych przez Wykonawcę, przez okres obowiązywania
umowy,
2) powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu umowy (np. zmiany tytułu itp.).
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§ 2.
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbierania zamówionych egzemplarzy i sprawdzania zawartości paczki z dostarczonym wraz
z prasą dowodem dostawy;
2) w przypadku niezgodności ilościowej i jakościowej zawartości paczki z zamówieniem,
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego złożenia reklamacji, (faxem lub pocztą
elektroniczną) w dniu dostawy do godz. 11:00. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do
uwzględniania tej reklamacji dotyczącej czasopism - w ciągu 7 dni roboczych i dzienników w dniu dostawy do godziny 14.00;
3) w przypadku pominięcia czasopisma, którego dostawa jest objęta umową Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia brakującego numeru w terminie 7 dni od złożenia reklamacji.
§ 3.
Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od otrzymania pierwszego numeru, zgodnie
z kalendarzem ukazywania się kolejnych zeszytów czasopism (wraz z zeszytami, których cykl
prenumeraty przechodzi na następny rok kalendarzowy lub rozpoczyna się w roku poprzedzającym).
§ 4.
1. Strony postanawiają, że maksymalna, zgodna z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do
umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczenie wszystkich tytułów wymienionych
w Załączniku nr 1 wynosi ……… ( …………….) złotych brutto. Ceny jednostkowe określa formularz
cenowy (Załącznik Nr 1 do umowy).
2. Zapłata należności Wykonawcy będzie następowała przelewem na podstawie faktury VAT
w terminie …. dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Ostateczne rozliczenie Stron, nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy, za wyjątkiem tytułów, których okres prenumeraty nie kończy się z upływem
roku kalendarzowego lub których wydanie jest opóźnione przez Wydawcę.
5. Należności, o jakich mowa w ust. 2 powyżej, będą regulowane w ramach rozliczenia przedpłaty
lub poprzez odrębną zapłatę, zgodnie w wyborem Zamawiającego. Kwoty należne
Zamawiającemu zostaną przekazane przez Wykonawcę na wskazane konto bankowe
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury korygującej lub otrzymania
wezwania do zapłaty.
§ 5.
1. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom.
2. Za nie dostarczone numery czasopism (gdy czasopismo przestaje się ukazywać) bądź dokonano
zmniejszenia ilości przewidzianych umową, Zamawiającemu przysługuje zwrot nadpłaty na jego
konto bankowe. Za nie dostarczone numery czasopism z winy Wykonawcy bądź osób trzecich,
którymi Wykonawca się posługuje przysługuje Zamawiającemu zwrot ceny z uwzględnieniem
postanowień § 6.
3. Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy
i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego
dotyczącego podatku od towarów i usług (VAT).
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4. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo w przypadku wzrostu cen podać przyczynę zmian i na
życzenie Zamawiającego udostępnić kopie dokumentacji księgowej, a w przypadku zmiany
przepisów prawnych przywołać ten przepis.
5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego.
§ 6.
1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad
termin określony w § 1 ust. 3 pkt 1 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego,
zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej
z opóźnieniem dostawy za każdą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% maksymalnej
wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.
2. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad
terminy określone w § 1 ust. 3 pkt 2-4 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego,
zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej
z opóźnieniem dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% maksymalnej
wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.
3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminom przewidzianym w umowie dla rozpatrzenia
reklamacji (§ 2 ust. 1 pkt 2-3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1 % wartości dostawy objętej reklamacją, za każdą godzinę lub dzień opóźnienia (odpowiednio
do rodzaju stanowiącego przedmiot reklamacji tytułu) jednak nie więcej niż 10% maksymalnej
wartości umowy, o jakiej mowa w § 4 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie
niniejszej Umowy i Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części – ze skutkiem na
dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje
ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara
umowna w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, przy
czym postanowienia § 4 ust. 5, stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający może, w terminie określonym zgodnie z § 3, odstąpić od umowy w przypadku
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za prace wykonane w ramach
niniejszej umowy do dnia odstąpienia. Rozliczenie Stron nastąpi z zastosowaniem § 4 ust. 5
powyżej.
§ 7.
1. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego
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dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustępie
poprzedzającym, także w odniesieniu do innych osób fizycznych, od których pozyskają dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy.
§ 8.
1. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu stron, wyrażonych w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony umowy będą czynić starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób polubowny
w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory wnikające z niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy są załączniki.
4. Umowę sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………. (Formularz „Oferta”),
2) Załącznik nr 2 – adresy dostawy.

………………………………………….

………………………………………….

Zamawiający

Wykonawca
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Umowa nr … - wzór
zawarta w dniu ………………..2018 r. w Chemie, pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie z siedzibą w Chełmie (adres: 22-100 Chełm,
ul. Pocztowa 54), NIP 563-20-77-608, Regon 110607010, reprezentowaną przez:
mgr Jacka Kosińskiego - Kanclerza
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….……w …………….…….. , …………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP
……………………………………, Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) oraz Zarządzenia
Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1.
Na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz dokumentach w niej przywołanych, oraz za cenę
w niej określoną Wykonawca zobowiązuje się do systematycznej dostawy czasopism zagranicznych w
2019 r. – spis czasopism i warunki prenumeraty określono w Załączniku Nr 1 do umowy (Opis
przedmiotu zamówienia), a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i zapłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
1. Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa czasopism zagranicznych, będących
w kolportażu Wykonawcy, w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 (jeśli nawet ukazały się przed
01.01.2019 r. lub ukażą się po 31.12.2019 r., ale są sygnowane rokiem 2019), na warunkach
określonych w umowie.
2. Wykaz tytułów i ich ilości oraz ceny jednostkowe zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
3. Tytuły będą dostarczane Zamawiającemu z dochowaniem maksymalnych terminów określonych
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania wszystkich cen, określonych przez Wykonawcę, przez okres
obowiązywania umowy,
2) powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu umowy (np. zmiany
tytułu itp.).
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§ 2.
Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od otrzymania pierwszego numeru, zgodnie
z kalendarzem ukazywania się kolejnych zeszytów czasopism (wraz z zeszytami, których cykl
prenumeraty przechodzi na następny rok kalendarzowy lub rozpoczyna się w roku poprzedzającym).
§ 3.
1. Strony postanawiają, że maksymalna, zgodna z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do
umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczenie wszystkich tytułów wymienionych
w Załączniku nr 1 wynosi ……… ( …………….) złotych brutto. Ceny jednostkowe określa formularz
cenowy (Załącznik Nr 1 do umowy).
2. Zapłata należności Wykonawcy będzie następowała przelewem na podstawie faktury VAT
w terminie …. dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Ostateczne rozliczenie Stron, nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy, za wyjątkiem tytułów, których okres prenumeraty nie kończy się z upływem
roku kalendarzowego lub których wydanie jest opóźnione przez Wydawcę.
5. Należności, o jakich mowa w ust. 2 powyżej, będą regulowane w ramach rozliczenia przedpłaty
lub poprzez odrębną zapłatę, zgodnie w wyborem Zamawiającego. Kwoty należne
Zamawiającemu zostaną przekazane przez Wykonawcę na wskazane konto bankowe
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury korygującej lub otrzymania
wezwania do zapłaty.
§ 4.
1. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom. Ustalona w § 3 cena prenumeraty na 2019 r. jest ceną
maksymalną.
2. Za nie dostarczone numery czasopism (gdy czasopismo przestaje się ukazywać) bądź dokonano
zmniejszenia ilości przewidzianych umową, Zamawiającemu przysługuje zwrot nadpłaty na jego
konto bankowe. Za nie dostarczone numery czasopism z winy Wykonawcy bądź osób trzecich,
którymi Wykonawca się posługuje przysługuje Zamawiającemu zwrot ceny z uwzględnieniem
postanowień § 6.
3. Waloryzacja ceny prenumeraty może dotyczyć jedynie okoliczności niezależnych od Wykonawcy
i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, takich jak zmiana stanu prawnego
dotyczącego podatku od towarów i usług (VAT) oraz opłat celnych (w imporcie).
4. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo w przypadku wzrostu cen podać przyczynę zmian i na
życzenie Zamawiającego udostępnić kopie dokumentacji księgowej, a w przypadku zmiany
przepisów prawnych przywołać ten przepis.
5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego.
§ 5.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ustalonego na warunkach określonych w § 3, zobowiązuje się
do:
1) regularnej i terminowej realizacji zamówień na zasadach określonych umową oraz do
koordynowania dostaw wydawnictw pod adresy wskazane w umowie,
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2) załatwiania wszelkich formalności związanych z dostawą prenumeraty do siedziby
Zamawiającego, w tym celnych dotyczących dopuszczenia czasopism zagranicznych na polski
obszar celny i regulacji podatku VAT od importu lub dostawy wewnątrz wspólnotowej
prenumerowanych czasopism oraz ponosi wszystkie koszty z tym związane,
3) udostępniania - na życzenie Zamawiającego - kopii dokumentacji księgowej o przebiegu
rozliczenia przedpłaty, sporządzania zestawień okresowych, przekazywania aktualnego stanu
konta - dotyczy dokumentów związanych z niniejszą umową,
4) załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty w sposób ustalony w § 7 oraz
prowadzenia całej korespondencji związanej z realizacją zamówienia,
5) informowania o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów (m. in. zeszyty specjalne,
dodatki, opóźnienia w wydawaniu, zmiana lub zawieszenie tytułu, itp.),
6) przesyłania informacji o nowych czasopismach (w tym również egzemplarzy okazowych)
z interesujących Zamawiającego dziedzin,
7) udzielania informacji bibliograficznych; przesyłania prospektów i katalogów wydawniczych.
§ 6.
1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę maksymalnym terminom dostarczenia tytułów ponad
terminy określone w § 1 ust. 3 pkt 1-2 Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego,
zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zrealizowanej
z opóźnieniem dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% maksymalnej
wartości umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1.
2. Zapłata kar umownych nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie
niniejszej Umowy i Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
3. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów uregulowania przedpłaty Wykonawca ma
prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§ 7.
1. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach będą składane przez Zamawiającego w formie
pisemnej, pocztą elektroniczną lub faxem, w terminach:
 do 8 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma europejskiego,
 do 14 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma z krajów
zamorskich.
2. Ustala się następujące terminy składania u Wykonawcy reklamacji dotyczących:
 defektów fizycznych (uszkodzeń w transporcie) lub braków w przesyłce - do 14 dni od
daty otrzymania przesyłki;
 wad technicznych (powstałych w procesie produkcji) - do 3 miesięcy od daty otrzymania
przesyłki.
3. W ciągu trzech dni od daty dostarczenia reklamacji Wykonawca potwierdzi pisemnie jej
otrzymanie. Wykonawca dołoży wszelkich niezbędnych starań celem załatwienia każdej
otrzymanej reklamacji - również reklamacji składanych po terminach wymienionych w ust.1
i ust.2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nie uznania reklamacji Zamawiającego jeżeli nie
zostanie ona uwzględniona przez wydawcę z powodu nie dotrzymania terminów wymienionych
w ust.1 i ust. 2.
4. W przypadku nie dostarczenia egzemplarzy będących przedmiotem reklamacji, Wykonawca
każdorazowo wystawi fakturę korygującą na kwotę równą wartości reklamacji, pod warunkiem,
że Zamawiający dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 1-2. Ostateczny termin wystawienia
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przez Wykonawcę faktur korygujących, niezależnie od tytułu i podstawy dokonania rozliczeń,
w tym za nie dostarczone egzemplarze, z wyjątkiem tytułów, których okres prenumeraty nie
kończy się z upływem roku kalendarzowego oraz tytułów, których wydanie jest opóźnione przez
wydawcę, ustala się na 30 czerwca roku następnego po okresie prenumeraty.
5. Należności, o jakich mowa w ust. 4 powyżej, będą regulowane w ramach rozliczenia przedpłaty
lub poprzez odrębną zapłatę zgodnie w wyborem Zamawiającego Kwoty należne Zamawiającemu
zostaną przekazane przez Wykonawcę na wskazane konto bankowe Zamawiającego w terminie
30 dni od daty wystawienia faktury korygującej lub otrzymania wezwania do zapłaty.
§ 8.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony obejmujący roczną prenumeratą
zagranicznych czasopism naukowych z 2019r. i ulega rozwiązaniu po dostarczeniu ostatniego
zeszytu objętego prenumeratą.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części - ze skutkiem na
dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy
lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje od
Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 3
ust. 1 umowy, przy czym postanowienia § 4 ust. 2 z uwzględnieniem brzmienia § 7 ust. 4 i 5, stosuje
się odpowiednio.
3. Zamawiający może, w terminie określonym zgodnie z § 2, odstąpić od umowy w przypadku
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za prace wykonane w ramach
niniejszej umowy do dnia odstąpienia. Rozliczenie Stron nastąpi w trybie przewidzianym w §7 ust.
4 i 5 powyżej.
§ 9.
4. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego
dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej umowy.
5. Strony zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustępie
poprzedzającym, także w odniesieniu do innych osób fizycznych, od których pozyskają dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy.
§ 10.
1. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu stron, wyrażonych w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony umowy będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób polubowny
w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory wnikające z niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
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3. Integralną częścią umowy są załączniki.
4. Umowę sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………. (Formularz „Oferta”),

………………………………………….

………………………………………….

Zamawiający

Wykonawca

