Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
UMOWA DOSTAWY MONITORÓW, UCHWYTÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
zawarta w Warszawie, w dniu …………………… 2019 r. (dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa; w nr KRS 0000759991, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS;
NIP 701-08-94-497; REGON 381918620; kapitał zakładowy 160.000.000 zł, reprezentowana przez:
………………………………………
………………………………………
zwany dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………, reprezentowana przez:
………………………………………,
zwany dalej „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
Strony oświadczają, że Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na podstawie
art. 133 ust. 1 tej ustawy.
§ 2.
1. Przedmiot Umowy, zwany dalej „Zamówieniem”, obejmuje dostawę Zamawiającemu pod adres
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wejście gamma, 7 piętro: monitorów, uchwytów do
monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z wykazem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej „Materiałami”, zawierający wskazanie modeli oraz wykaz
ilościowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie 20 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości realizacji Zamówienia
z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy i
kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego, określonym w § 6 Umowy.
4. Dostawa powinna zostać zrealizowana w dni robocze w godzinach od 9 do 17.
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§ 3.
1. Strony uzgadniają, że za zrealizowanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
… (słownie: … zł 00/100) złotych netto, powiększone o wartość podatku od towarów i usług, co daje
kwotę … zł (słownie: … zł 00/100) brutto, zwane dalej „wynagrodzeniem”. Zamawiający jest
podatnikiem VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół jakościowy bez uwag z realizacji zamówienia
sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z § 4. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod
adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury
w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego: faktury@cpk.pl.
3. W przypadku powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie rozliczone z uwzględnieniem
przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym w dniu powstania
obowiązku podatkowego.
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy na osoby trzecie.
§ 4.
1. Datą wydania Materiałów Zamawiającemu jest data protokołu odbioru ilościowego i protokołu
odbioru jakościowego niezawierających żadnych uwag i podpisanych przez upoważnionych
przedstawicieli Stron. Jeżeli protokoły sporządzono w różnych dniach datą wydania jest data
protokołu późniejszego.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o wydaniu/o niewydaniu/o nieterminowym otrzymaniu
Zamówienia wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami;
3) podpisy Stron.
3. W dniu dostawy Zamawiający zobowiązany jest dokonać jej odbioru ilościowego sporządzając na
tę okoliczność protokół odbioru ilościowego. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych
protokół odbioru ilościowego powinien wskazywać brakującą ilość dostawy, a Wykonawca
zobowiązany jest do jej uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru
ilościowego z uwagami.
4. Odbiór jakościowy danej dostawy zostanie dokonany protokolarnie przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru
ilościowego bez uwag. W przypadku stwierdzenia wad (fizycznych lub prawnych) sporządzony
protokół odbioru jakościowego powinien wskazywać rodzaj wad w danej dostawie.
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązany jest albo do ich
usunięcia albo dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia
podpisania protokołu odbioru jakościowego z uwagami.
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6. W przypadku powtarzających się dostaw z wadami lub brakami ilościowymi w danej Dostawie
zastosowanie znajdzie procedura opisana w ust. 1 – 5 odpowiednio.
7. Protokół odbioru jakościowego bez uwag stanowi potwierdzenie wykonania całości dostawy
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w tym wszelkie
ryzyka z nim związane, spoczywa na Wykonawcy do momentu wydania go Zamawiającemu. Termin
dostawy ustala się zgodnie z postanowieniami § 2.
9. Terminem realizacji (wykonania) dostawy będzie data zawarta w protokole odbioru ilościowego,
pod warunkiem, że podczas odbioru jakościowego nie zostaną stwierdzone żadne wady, co będzie
wynikać z protokołu odbioru jakościowego. W przypadku stwierdzenia wad, datą realizacji
(wykonania) jest data dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad.
10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu
okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy w terminie, o którym
mowa w § 2.
§ 5.
1. Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. Kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie nalicza się za okres wskazany w § 4 ust. 5.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia
brutto Materiałów niedostarczonych, jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust. 5 nie
dostarczy Materiałów wolnych od wad lub tych materiałów, których uprzednio nie dostarczył
w terminie określonym w § 2 ust. 2.
4. W wypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Wraz z naliczeniem kary umownej z tego tytułu
wygasają roszczenia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z innych tytułów.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie
wypłaci Wykonawcy.
§ 6.
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do podpisywania
protokołu, o którym mowa w § 4, upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: … tel. +48 …, e- mail: …;
2) ze strony Wykonawcy: … tel. +48 …, e- mail: ….
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.
§ 7.
1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy, zarówno
w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako Informacje Poufne
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i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających
z umowy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania wyłącznie w celu wykonania
umowy Informacji Poufnych, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem. Strony
uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i podwykonawcom,
wyłącznie gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku
Strona ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i
podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. Każda ze Stron jest zobowiązana
zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane Informacje Poufne, w tym materiały, nośniki, informacje
oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zobowiązuje się, aby
jej pracownicy i podwykonawcy utrzymywali poufny status Informacji Poufnych.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych Informacji Poufnych:
1)
2)

których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod
warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
3) które są powszechnie znane;
4) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub
zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i
o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;
5) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed
dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy;
6) które dotyczą faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych,
w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Stron oraz
referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji;
7) które dotyczą faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie
następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod
warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
4. W przypadku nałożenia na Stronę obowiązku ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych drugiej
Strony, Strona ta nie później niż w terminie 3 dni roboczych zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę
na piśmie. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Stronę zobowiązania do
zachowania poufności Strona ta niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę.
§ 8.
1. Zgodnie z 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 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z realizacją niniejszej Umowy;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania lub Umowa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia podpisania niniejszej
Umowy;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca,
a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub
dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie
przekazywać w związku z zawarciem Umowy, wymagają formy pisemnej albo elektronicznej.
4. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla doręczeń
Zamawiającemu jest adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
5. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla
doręczeń Wykonawcy jest adres: ….
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Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z Ogłoszeniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego .
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6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub
z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.
8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG;
2) załącznik nr 2 – wykaz przedmiotu zamówienia;
3) załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……..…………………………………..

…………………………………..

...............................................
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