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Załącznik nr 3 do SIWZ 
UMOWA NR ....................................................................... 

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 
000514064  - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: ..................................................................................... 
a 
...................................................................................................................................................................................................;NIP
:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 
......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 
§ 1. 

1.Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, nr sprawy AZP-240/PN-p214/21/2020, na podstawie którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.  
2.Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 tejże ustawy. 
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego sprzedaży i sukcesywnej dostawy sprzętu 
komputerowego w części 1: komputerów, monitorów, drukarek oraz akcesoriów komputerowych*, w części 2: komputerów 
przenośnych, tabletów, czytników książek elektronicznych oraz urządzeń do rejestracji dźwięku wg rodzaju oraz ilości 
wymienionych w ofercie przetargowej z dnia ………………. roku, stanowiącej załącznik numer 1 do umowy,  
o parametrach technicznych i warunkach gwarancji określonych w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz  
z wyceną, stanowiącym Załącznik numer 2 do umowy. 
4.Dostawy będą realizowane sukcesywnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi 
przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, według cen jednostkowych brutto wymienionych w formularzu Opis 
przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
5.Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 4, będą składane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

 

6.Zamawiający zastrzega, że ilości sprzętu komputerowego podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są 
ilościami szacunkowymi określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, 
wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg. rzeczywistej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości odpowiadającej nie mniej niż 60% i nie więcej niż 
100% łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie. 

 

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi 
zawartymi w Załączniku nr 2 do umowy co nie ma wpływu na ceny jednostkowe. Maksymalną wartość świadczenia do 
którego zobowiązany jest Wykonawca na rzecz Zamawiającego stanowi wartość brutto określona w §2 ust 1 niniejszej 
umowy. 
8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy certyfikaty jakości, deklaracje zgodności CE, karty charakterystyki 
produktu lub inne dokumenty, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.  

§ 2. 

W przypadku, gdy w zakres zadań części 1
1
 postępowania, wchodzi sprzęt komputerowy o którym mowa  

w Załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 –    
z późn. zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 
1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku 
Vat. 
1.Maksymalna wartość przedmiotu umowy w części: ............. w całym okresie jej trwania strony ustalają na kwotę netto  
w kwocie ................................ zł (słownie: ............................................ zł), powiększonej o obowiązujący  
w tym zakresie podatek VAT w wysokości ....... %, w kwocie ........................................ zł (słownie: 

                                                           
1
 Pozycje numer jeden, dwa oraz  trzy wykazu towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
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.................................................................... zł), co daje ostateczną kwotę brutto do zapłaty w wysokości .................. zł 
(słownie: ................................................ zł). 
2.Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień częściowych, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego 
będzie ustalane przez Zamawiającego na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych zamówień, w oparciu o ceny 
jednostkowe określone w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

 

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost 
wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków 
technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie 
niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

§ 3. 
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniach częściowych, o których mowa w §1 ust. 4, do 
siedziby Zamawiającego - pomieszczenia Działu Teleinformatycznego zlokalizowanego w budynku KUL, Al. Racławickie 14  
w Lublinie (sala CN-223 II piętro), w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego,  
a w przypadku sprzętu sprowadzanego z zagranicy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia 
częściowego, o którym mowa w §1 ust. 4.

 

2.Wykonawca w przypadkach awaryjnych zapewnia realizację dostaw w ciągu 3 dni roboczych od momentu telefonicznego 
zgłoszenia potwierdzonego drogą e – mailową. 
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu na własny koszt i ryzyko, w godzinach pracy 
jednostki Zamawiającego, do miejsca i osoby wskazanej na składanym zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
4.Wartość przedmiotu umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie z tytułu kosztów ubezpieczenia  
i transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego. Cena określona w niniejszej umowie obejmuje wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem zamówienia. 
5.Upoważnieni pracownicy Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy podpiszą, potwierdzający zgodność dostawy  
z zamówieniem częściowym (ilość i asortyment dostarczonych artykułów) bezusterkowy protokół zdawczo - odbiorczy.

 

6.Dostarczany przedmiot zamówienia musi mieć wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia właściwości, oraz 
być nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych. 
7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za 
wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

§ 4. 
1.Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do zbadania towaru dostarczonego zgodnie  
z zamówieniem w ciągu 3 dni od jego dostarczenia, w zakresie zgodności towaru w stosunku do treści oferty przetargowej. 
2.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, Zamawiający złoży Wykonawcy 
pisemną reklamację w terminie 7 dni, liczonych od upływu terminu przeznaczonego na zbadanie towaru, o którym mowa  
w ust. 1. 
3.Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej 
uwzględnienia dostarczyć w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością  
i asortymentem posiadający właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. 
Brak odpowiedzi w terminie 7 dni uważa się za uznanie reklamacji. 
4. W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas jego eksploatacji, Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji  
w każdym czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady. Przepisy ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 
5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:  
....................................................................................................................................................... 
6.Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: 
…………………………………………………………………………………………………………...  
7.Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są: 
…………………………………………………………………………………………………………... 
8. Wykonawca telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy minimum 
jeden dzień wcześniej. 

§ 5. 
1.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar zgodnie z zamówieniem częściowym, 
według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

 

2.Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, po dostarczeniu zamówionej części towaru w ciągu 30 dni kalendarzowych od 
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daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty strony 
uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3.Warunkiem dokonania płatności w terminie wskazanym w ust. 2, jest zgodność dostawy z zamówieniem częściowym. 
4.Podstawą zapłaty są poprawnie wystawione faktury, zgodnie ze składanymi zamówieniami częściowymi, wraz  
z załączonymi bezusterkowymi dokumentami odbioru przedmiotu umowy podpisanymi przez obie strony lub upoważnione 
przez nie na piśmie osoby. Ponadto Zamawiający wymaga, aby na fakturach zostały ujęte uwagi dotyczące nazw jednostek do 
jakich się odnoszą.

 

5.Wszelkie zmiany dotyczące sukcesywnych dostaw, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz § 3 ust 1 w tym zmiany wielkości 
zamówienia oraz anulowanie zamówienia może dokonać jedynie osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy wymieniona  
w § 4 ust 5. Zmiany będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
6.Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
7.W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie terminowo zrealizować dostawy produktu zgodnego z opisem zawartym  
w załączniku nr 2 do umowy lub jego właściwego odpowiednika, Zamawiający ma prawo do nabycia towaru poza 
obowiązującą umową i obciążenia kosztami zakupu Wykonawcę. 

§ 6.  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności; 

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p. poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego; 

4) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres, co najmniej 7 dni. 
5) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co 

najmniej 7 dni. 
6) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości 

wykonywanych dostaw. 
2.W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 6) niniejszego paragrafu, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę w terminie 7 dni do zaniechania w wyznaczonym terminie naruszeń, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu, może odstąpić od Umowy. 
3.Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia  
Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na 
podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wykonanej dostawy, sporządzonego na podstawie danych asortymentowo-
cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 oraz formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz  
z wyceną - załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  
i Wykonawcy. 
4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.1. 
5.W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca,  
z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie. 

§ 7. 
1. Zamawiającemu  przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp; 
3) Wykonawca dwukrotnie nie dotrzymał terminów dostarczania towaru, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy; 
4) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem towaru powyżej 14 dni kalendarzowych od umownego terminu dostawy. 

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. 
3. Koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z przyczyny której doszło do rozwiązania umowy. 

§ 8. 
1.W  przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają, że Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną  w następujących przypadkach: 
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1) za opóźnienie w wykonaniu określonej części przedmiotu umowy (częściowego zamówienia) w wysokości 2,5% 
wynagrodzenia netto za daną częściową dostawę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu o którym 
mowa w § 3 ust. 1, maksymalnie do wysokości 30% maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto o której mowa w  2 ust. 
1 niniejszej umowy. 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie gwarancji  lub rękojmi w 
wysokości w wysokości 2,5% wynagrodzenia netto za daną częściową dostawę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
stosunku do terminu wskazanego odpowiednio w § 4 ust 3 lub ust. 4 , maksymalnie do wysokości 30 % maksymalnej wartości 
przedmiotu umowy brutto o której mowa w  2 ust. 1 niniejszej umowy. 
3) w razie rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, 
które leżą po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% maksymalnej wartości przedmiotu 
umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
4) w razie rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu wystąpienia okoliczności, które 
leżą po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% maksymalnej wartości przedmiotu umowy 
brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
5) za każde inne naruszenie postanowień umowy, 2 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie, podlegają kumulacji do wartości 
nie wyższej niż 50% maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i mogą 
być dochodzone łącznie. 
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 
4. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni 
roboczych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego 
w sposób określony w ust. 3. 
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane  
w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane.  
Na potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia 
pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, 
akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz 
publicznych, a także klęski żywiołowe. 
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 

§ 9.  
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, obejmujących: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

1.1)ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły 
wyższej; 
1.2) ze względu na wydłużenie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy; 

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 
2.1) zmiany technologiczne, w szczególności: 

2.1.1) w przypadku braku produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, 
zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu 
równoważnego, ale po cenie nie wyższej niż określonej w umowie lub rozwiązania umowy w zakresie spornego 
produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.  

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego lub norm technicznych. 
4) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia 
lub nabycia Wykonawcy lub jego upadłości, pod warunkiem, że spełnia on kryteria udziału  
w postępowaniu. 
5) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji pośredniczącej lub 
finansującej. 
6)zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
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a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych niewymagalnych wierzytelności pieniężnych 
Wykonawcy za zrealizowane dostawy sukcesywne stanowiące część przedmiotu umowy po dniu wejścia w życie przepisów 
dokonujących zmiany stawki podatku VAT. 
b) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2018 poz. 
2177 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie 
przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę, 
c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 53 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.) wpływającej na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub 
wysokości stawek składek, 
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2215 ze zm.) wpływającej na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień umowy o prowadzenie pracowniczego 
programu kapitałowego zawartej przez Wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących ww. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione w ust. 1 pkt. 6 będą wpływały 
na koszt wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 nastąpi 
na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy wraz z kalkulacją kosztów wynikającą  
z przedmiotowej zmiany. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który 
zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniał 
warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami  
o których mowa w ust. 1 pkt 6 wchodzi w życie z po dokonaniu zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego 
aneksu do umowy. 
4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy 
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej, osób o których mowa w § 4 ust. 5, 6 i 7 umowy którejkolwiek ze 
Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do 
informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób, z zastrzeżeniem § 9 ust. 
1 pkt. 4) Umowy. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone 
drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na 
dotychczas znany adres uważa się za skuteczne. 

§ 10. 
1.Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia. Termin może ulec skróceniu  
w razie wyczerpania całości wartości umowy, bądź też wyczerpania 60% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 1 
ust 6 umowy i braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie 
od aktualnych potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 
2.Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 
60% maksymalnej wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% maksymalnej 
wartości umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać 
wydłużony nie więcej niż na okres 6 miesięcy.  

§ 11.  
1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin nr tel. 81 445 41 01, adres e-mail: kul@kul.pl; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra 
Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

St
ro

n
a6

 

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p214/21/2020, którego przedmiotem są 
dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na 
części; 

d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz osoby działające z upoważnienia administratora;   

e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

2. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 
3. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.  
4. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych  osobowych 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. 
5. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 
6. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
8. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
9. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 
5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

§ 12. 
1. Strony ustalają czas obowiązywania niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia gwarancji.  
2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą 
regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy. 
3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, 
związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności. 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi miejscowo właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego. 
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
8. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową, 
Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych  
w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zgodnie z umową o dofinansowanie. Treść takiej umowy zostanie 
uzgodniona przez Strony przed jej zawarciem.  
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W załączeniu: 
1) Oferta Wykonawcy, 
2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, 
3) Protokół zdawczo - odbiorczy. 
        

           Wykonawca                                                   Zamawiający  

 

        …………………………                                                                ……………………… 

*niepotrzebne usunąć 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY  

Sporządzony:    

Miejscowość: ……………………..……                             Data:…………………… 

Na podstawie: umowy nr ........................................................................................., 

zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr sprawy AZP-240/PN-p214/21/2020 na dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  z podziałem na części. 

Pomiędzy: 

Zamawiającym :   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 

a: 

Wykonawcą:   

                             ……………………………………………… 

                           (Nazwa i adres/pieczęć firmowa) 

Przedmiot dostawy/zamówienia: 

L.p Nazwa urządzenia Ilość 

sztuk 

 

    

    

 * 

Komisja stwierdza zgodność/niezgodność wykonania zamówienia z ww. umową 

Uwagi Komisji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Podpisano: 

Przedstawiciele Zamawiającego:     Przedstawiciele Wykonawcy: 

1…………………………      1……………………………  

2…………………………     2…………………………… 

Pieczęć Zamawiającego     Pieczęć Wykonawcy 

……………………………..     ………………………………. 

*w razie potrzeby wiersze powtórzyć lub zredukować 

 


