UMOWA SPRZEDAŻY
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu ________________ w Murowanej Goślinie pomiędzy:

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, po sprowadzeniu urządzenia/urządzeń od producenta,
zobowiązuje się sprzedać Zamawiająceu następujące urządzenia, które opisane są w dokumencie Opis
Przedmiotu Zamówienia
Lp.

Nazwa Urządzenia

Cena

SUMA:
(zwane dalej łącznie jako „Urządzenie”).

1.
2.
3.
4.

§ 2.
Wydanie
Strony oświadczają, że wydanie Urządzeń w posiadanie Zamawiającegoo nastąpi w terminie do
15 czerwca 2022.
Przez wydanie Urządzenia rozumie się odbiór Urządzeń przez Zamawiającego na podstawie
Protokołu wydania. Wzór Protokołu wydania stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu wydania na Zamawiającego przechodzą wszelkie
korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń
Przy wydaniu Urządzenia Sprzedający wyda Kupującemu Instrukcję obsługi Urządzenia.

§ 3.
Cena
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny w wysokości …………. przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o następującym numerze:
w terminie do 30 dni od daty skutecznie dostarczonej faktury VAT. Faktura może być wystawiona
po podpisaniu Protokołu wydania.

1.

§ 4.
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Urządzenie na zasadach określonych w
przekazywanej przy wydaniu Urządzenia Karcie gwarancyjnej.
§ 5.
Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1)
w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
3 niniejszej umowy,
2)
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy,
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3)
za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji – 0,1 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
2.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.
3)
Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.

1.
2.

3.
1)
2)
3)

§ 5.
Klauzula Poufności.
Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących
Wykonawcy oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z nim współpracujących.
Zamawiającemu nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, ujawnić treści Umowy,
ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej w związku z
Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Obowiązek określony w § 5 ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:
informacji publicznie dostępnych,
informacji, które były znane Zamawiającemu przed otrzymaniem od Wykonawcy i nie były
objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,
obowiązku ujawnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawnych.

§ 6.
Dane do kontaktu
Do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy Strony niniejszym wskazują następujące osoby:
a.
dla Wykonawcy: ________________, e-mail: __________________________________ , tel.
_______________________________,
b.
dla Zamawiającego: _____________________, e-mail: _________________, tel.
_____________________________.
§ 7.
Dane osobowe Stron
1.
Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów
Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w
jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w celu
realizacji niniejszej Umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stron. Każda ze Stron
będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.
2.
Klient zobowiązuje się w związku z powyższym do przekazania w imieniu Spółki wszystkim
osobom, których dane udostępnił Spółce (z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu),
informacji, o których mowa w art. 14 RODO. Treść klauzuli informacyjnej, która powinna być
przekazana stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Osoby reprezentujące Klienta przy zawieraniu
Umowy składając podpis pod Umową potwierdzają, iż zapoznały się z treścią ww. klauzuli
informacyjnej.
3.
Jednocześnie Klient zobowiązuje się na żądanie Spółki lub na żądanie uprawnionego organu
kontroli wykazać przekazanie ww. klauzul informacyjnych pracownikom i innym osobom
wskazanym w ust. 1 powyżej.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
2.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
3.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
……………………….
Zamawiający

……………………………
Wykonawca
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Załącznik nr 1

1.
a
2.

PROTOKÓŁ WYDANIA URZĄDZENIA
sporządzony dnia ……………………. roku pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………….
, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
zwaną/zwanym
dalej
„Wykonawcą”

§ 1.
Wykonawca przekazuje Zamawijącemu Urządzenie wraz z Instrukcją obsługi Urządzenia oraz Kartą
gwarancyjną producenta.
§ 2.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się ze stanem Urządzenia i oświadcza, że Urządzenie jest w stanie
dobrym i do jego stanu nie wnosi żadnych zastrzeżeń / wnosi następujące zastrzeżenia
:……………………………………………………………………………………………
§ 3.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………..
Zamawiający

…………………………….
Wykonawca
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Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1)

2)
a.
b.
c.
i.
ii.

iii.
iv.

d.
i.
ii.
iii.
iv.

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Zamawiający informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie
Dzieje; w sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych można
skontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. gen. T. Kutrzeby 10, 62-095 Murowana
Goślina,
Posiadają Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych,
sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora albo uzasadnionym interesie Administratora lub osoby
trzeciej) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z
przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator;
ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora albo uzasadnionym interesie Administratora lub osoby
trzeciej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Administratora z Klientem i
realizacji zawartych przez nich umów;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) - tj. w celu umożliwienia
Administratorowi wykonania umów zawartych z Klientem i zgodnie z treścią RODO;
dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania
danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: pocztowe, spedycyjne, prawne,
księgowe, informatyczne, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych,
tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych oraz pomocy
technicznej;
dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy z Klientem, chyba że
dłuższe przechowywanie danych będzie konieczne z uwagi na obronę lub dochodzenie roszczeń
związanych z tymi umowami lub gdy przepisy prawa obowiązującego zobowiązują
Administratora do dłuższego przechowywania danych;
dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony
danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
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dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne
przepisy prawa.
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