znak: SO.271……….2021

załącznik nr ……. do SWZ

Istotne postanowienia umowy nr …………………..2021
Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
NIP:742-205-13-31, REGON: 510743440
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Niedziółki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – Kamili Wybraniec
zwaną dalej Zamawiającym,
a ________________________________
z siedzibą _____________________ przy ul. __________________,
NIP ____________________, REGON ______________, reprezentowaną przez:
- _______________________ - _____________________,
- _______________________ - _____________________
zwanym dalej Dostawcą,
o następującej treści:

____________________,

§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271…….2021
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zleca,
a Dostawca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą: „Dostawa wyposażenia do Muzeum
im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu
pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego
otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.
§2
1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje dostawę dotyczącą części II postępowania
nr SO.271.26.2021 tj. „Dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do Muzeum im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa zał. nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej
integralną część.
3. Dostawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi do niego
uwag i przyjmuje go do realizacji.
4. Dostawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w zał. nr 1 do umowy nie budzi jego
wątpliwości. Dostawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści
przedmiotu umowy jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie
będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów
dostawy, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.
5. Przedmiot umowy jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
§3

1. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest pierwszego gatunku, fabrycznie nowy
(nieużywany i niepowystawowy), wolny od wad fizycznych i prawnych i spełnia warunki określone
dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12.12.2003r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2047 z późn. zm.) i nadaje się do
wykorzystania przez Zamawiającego zgodnie z celem określonym w niniejszej umowie.
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oświadcza,
że
dostarczony
przedmiot
umowy
spełnia
określone
prawem unijnym i krajowym wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne, higieniczne i funkcjonalnoużytkowe.
Dostarczony przedmiot umowy musi:
a) posiadać certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (dotyczy wyłącznie produktów,
dla których posiadanie certyfikatów jest wymagane prawem) oraz wymagane prawem atesty,
aprobaty techniczne, dokumenty gwarancyjne w języku polskim,
b) spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, materiały zastosowane do jego realizacji
zostały dopuszczone do jego stosowania, spełniają między innymi określone normy i parametry,
c) być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym w razie jakichkolwiek
niejasności, jakie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu dostawy.
Dostawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz, że znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot
umowy.
Dostawca zapewni wszystkie konieczne akcesoria, narzędzia i materiały niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy oraz dokona montażu i demontażu zakupionego scenicznego sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego.
Dostawa i montaż obejmuje również wszelkie rozruchy, zestrojenia dostarczonych elementów
przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego działania.
Dostawca dokona pierwszego uruchomienia dostarczonego sprzętu.
Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić bezpłatne szkolenie dla minimum 2 osób wyznaczonych
przez Zamawiającego z zakresu obsługi, montażu i demontażu, eksploatacji i sposobu konserwacji
dostarczonego sprzętu.
Dostawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie
mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych
lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy.
Wszelkie koszty wydania przedmiotu umowy, a w szczególności opakowania, przesłania,
ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia,
ponosi Dostawca.
§4
Dostawca zobowiązuje się do dostawy i montażu przedmiotu umowy w terminie 45 dni od dnia
podpisania umowy.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Plac Zamkowy 1 w Kętrzynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego.
Dostawca wniesie, dokona montażu i uruchomienia oraz demontażu sprzętu, a następnie usunie
opakowania związane z dostawą i montażem.
Dostarczenie przedmiotu umowy realizowane będzie na koszt i ryzyko Dostawcy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do momentu protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego ponosi Dostawca.
Dostarczone Zamawiającemu wyposażenie powinno mieć kompletną dokumentację eksploatacyjno techniczną przedmiotu umowy, a w szczególności:
1) instrukcje obsługi w języku polskim,
2) karty gwarancyjne
Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez wszystkich
członków Komisji oraz przez Dostawcę.
Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po odbiorze tego przedmiotu bez
zastrzeżeń, potwierdzonym podpisami na protokole odbioru członków Komisji powołanej przez
Zamawiającego.
Datą realizacji umowy jest data podpisania przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń
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przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub braków Komisja sporządzi notatkę

z przeprowadzonych czynności odbioru dostarczonej sceny z zadaszeniem, w której wskazane zostaną wszelkie wady i braki, które Dostawca będzie zobowiązany usunąć w wyznaczonym terminie.
12. Po upływie wyznaczonego na usunięcie wad i braków terminu lub na wniosek Dostawcy, Komisja
dokona ponownego odbioru. Stwierdzenie przez Komisją usunięcia przez Dostawcę wad będzie
stanowić podstawę do sporządzenia protokołu bez zastrzeżeń.
§5

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi ………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………) w tym podatek VAT.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Dostawcy wobec Zamawiającego

3.

4.
5.
6.
7.

8.

z tytułu wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do zmiany wysokości ustalonego
wynagrodzenia.
Wartość całkowita przedmiotu umowy, ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie
realizacji umowy.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za zrealizowaną dostawę nastąpi jednorazowo na podstawie
faktury VAT/rachunku wystawionej przez Dostawcę, w oparciu o sporządzony przez Strony
protokół odbioru bez zastrzeżeń.
Dostawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT/rachunku z tytułu prawidłowo wykonanej
umowy po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na adres Zamawiającego, przy czym data dostarczenia
dokumentu nie może być krótsza niż 7 dni przez terminem płatności.
Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta Zamawiającego na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku, który został utworzony dla prowadzonej
przez Dostawcę działalności gospodarczej i zawiera wydzielony rachunek VAT, z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
Strony ustalają, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy uprawnionymi do uzgadniania
szczegółów są:
1) ze strony Zamawiającego: p. ……………………………, tel. kontaktowy: ……………………………
2) ze strony Dostawcy: p. …………………..tel. kontaktowy: …………………………………..
§7
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy.
2. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, Dostawca
zobowiązany będzie do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Dostawcy
podczas realizacji umowy.
§8
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru dostawy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie usterek,
c) zwłoki w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
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d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z przyczyn, za które
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ponosi odpowiedzialność Dostawca - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
lub Dostawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 25% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Nie dotyczy to w szczególności sytuacji określonej w § 9 ust. 2.
Dopuszcza się ewentualną kumulację kar, o których mowa w ustępie 1.
Łączną wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę, bądź odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub ją przerwał i nie wznowił przez okres dłuższy
niż 5 dni roboczych;
2) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
3) wadliwego wykonania przedmiotu umowy, a wady nie nadają się do usunięcia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10

1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres …… miesięcy, licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
od dnia podpisania protokołu odbioru zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do
elementu (części), w której to ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym – termin gwarancji będzie liczony w stosunku do tego elementu od nowa.
2. W przypadku, gdy Dostawca nie jest producentem asortymentu, a warunki gwarancji producenta
przedmiotu umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej umowie,
wówczas gwarancja Dostawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta przedmiotu
umowy. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Dostawcy. Okres gwarancji
jakości udzielonej przez producenta przedmiotu umowy potwierdzają załączone przez Dostawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego
dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy
też z gwarancji Dostawcy. Niniejszy zapis stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu
przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Dostawca.
4. Dostawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie objętym udzieloną gwarancją, w ramach
wynagrodzenia umownego, wymaganych przeglądów i kompletnych czynności konserwacyjnych
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(serwisowych), wymaganych do utrzymania gwarancji na dostarczonych, zamontowanych lub
zainstalowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzeniach i systemach
w zakresie elektroakustyki, akustyki i oświetlenia, bez wezwania zamawiającego.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu
gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na wymianie
przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy, na warunkach opisanych
w niniejszej umowie.
Gwarancja obejmuje zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:
a) w przypadku gdy wady ujawnią się w terminie trwania gwarancji określonym w § 10 ust. 1
Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia i
zamontowania wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje żądanie
dostarczenia przedmiotu umowy (lub jego części) wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji
dokonane zostały co najmniej 2 naprawy danego zamówienia, a przedmiot dostawy jest nadal
wadliwy.
b) b) w przypadku zaistnienia wad Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady na miejscu jej
wystąpienia, a jeżeli to nie będzie możliwe do odebrania
wadliwego przedmiotu
zamówienia i jego naprawy oraz dostarczenia i ponownego zamontowania po usunięciu wad na
swój koszt.
W okresie gwarancji i rękojmi Dostawca usunie bezpłatnie wady przedmiotu umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia
wezwania Dostawcy do ich usunięcia.
W przypadku, gdy Dostawca uchyla się od realizacji rękojmi lub gwarancji, Zamawiający zastrzega
sobie prawo, po min. 2 – krotnym wezwaniu do jej realizacji, powierzenia usunięcia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa
w § 8 umowy.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonego
przedmiotu zamówienia na okres …… miesięcy.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia
wygasają w stosunku do Dostawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Dostawcy z tytułu
rękojmi za wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia.
Każda naprawa wydłuża czas gwarancji na każdy element o okres od wystąpienia wady do czasu jej
usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.
Dostawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty.
§ 11

1. Przed zawarciem przez Dostawcę umowy o usługi objęte niniejszą umową z podwykonawcą
Dostawca złoży pisemną informację w celu uzyskania zgody Zamawiającego.
2. Dostawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.
3. Dostawca wobec Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i należytą staranność
wykonywanych usług przez podwykonawców.
5. Dostawca wypłaci wszelkie należności za usługi wykonane przez podwykonawcę.
6. Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które są
wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w terminie 14 dnia od dnia powzięcia przez Zmawiającego informacji o naruszeniu.
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§ 12

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w szczególności

w następujących przypadkach:
1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie wynikają one
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
2) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich i z przyczyn niezawinionych
przez Dostawcę,
3) zakończenia serii produkcyjnej danego urządzenia oraz rozpoczęcia produkcji urządzeń
o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego, zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron umowy,
4) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań
podmiotów wymienionych w preambule umowy,
5) wprowadzania do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego,
bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,
6) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia,
7) zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć
na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r, ustawy
z
dnia
2
marca
2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, ze zm.)
8) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, mające bezpośredni wpływ na
terminowość realizacji umowy.
9) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów urządzenia pod warunkiem zachowania funkcjonalności
wyposażenia/urządzenia, jednak parametry te nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego
oraz Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę tych parametrów. Wyposażenie/urządzenia różniące się
parametrami od wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia muszą być w pełni kompatybilne
z pozostałym dostarczanym sprzętem oraz z okablowaniem i wyposażeniem. Zaproponowane przez
wykonawcę urządzenia musza być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym oraz muszą być
zgodne z wszelkimi wymaganiami obowiązujących norm.
4. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Dostawcę,
koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Dostawca.
§ 13
Dostawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć, zastawić ani scedować
swoich praw wynikających z niniejszej umowy o dostawę, a zwłaszcza praw do otrzymania wynagrodzenia.
§ 14

1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnic

prawnie chronionych oraz zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i danych uzyskanych
w trakcie świadczenia usług związanych z realizacją Umowy oraz do stosowania procedur i wymagań
określonych w polityce bezpieczeństwa obowiązującej w Urzędzie Miasta Kętrzyn.

2. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:
1) zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające

przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszcze-
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2)
3)

4)
5)

3.
4.
5.
6.

7.

niem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do
powierzonych danych osobowych;
zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania;
zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów przetwarzania
i danych osobowych;
regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych środków
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

6) zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczeń;
7) informować niezwłocznie Zamawiającego o naruszeniach danych osobowych, a w przypadku
wystąpienia zwłoki przedłożyć uzasadnienie jej wystąpienia;
8) informować zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach przetwarzania danych osobowych;
9) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać zalecenia wskazane
w wyniku wyżej wymienionych kontroli;
10) zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy oraz usunąć je ze swoich
systemów i nośników;
11) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Na uprawnione inne podmioty przetwarzające przez Zamawiającego Dostawca nakłada prawa
i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej umowie;
12) zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony;
13) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania zgodności
przetwarzania danych osobowych z RODO;
14) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia obowiązku
informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą.
15) umożliwiać Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym przeprowadzenie
audytów zgodności przetwarzania danych osobowych i przyczyniać się do nich.
Dostawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych przekazywanych
Administratorowi (Zamawiającemu), poinformuje osoby, których dane będą przetwarzane o treści
klauzuli informacyjnej i uzyska na powyższe ich zgodę, stanowiącej zał. nr 3 do umowy.
Dostawca oświadcza, iż posiada odpowiednie narzędzia i środki techniczne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie
i w celu przewidzianym w Umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Dostawcę ww.
wymagań.
Dostawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przypadkach naruszenia ochrony
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych, ale nie później niż po 12 godzinach od stwierdzenia wystąpienia naruszenia oraz
czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
prowadzonych
w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.
W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązków wynikających zapisów niniejszego paragrafu
i nałożenia na Zamawiającego przez organ nadzorczy kary, Dostawca zobowiązany jest do jej
opłacenia, na co ten wyraża zgodę.

§ 15
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
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§ 17
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy – zał. nr 1 do umowy
2) Formularz oferty – zał. nr 2 do umowy,
3) Klauzula informacyjna - zał. nr 3 do umowy.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 3 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy.
Zamawiający

Dostawca

………………………..

…………………………
Kontrasygnata Skarbnika Miasta
……………………………………
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Zał. Nr 3 do umowy nr _____
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Miejska Kętrzyn
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując

korespondencję na adres Zamawiającego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres:
iod@miastoketrzyn.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na podstawie art.6 ust.
1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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, dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy
mogli zrealizować postanowienia niniejszej umowy. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności
następującym odbiorcom:- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;- podmiotom przetwarzającym –
którym zlecimy czynności przetwarzania danych,- innym odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym.
5. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi nas przepisami
archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych –
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.
9. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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