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Umowa nr  

zawarta w dniu …………... 2023r. w Warszawie 

zwana dalej „Umowa” 

 

pomiędzy : 

Krajowym Instytutem Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875978, posiadającym NIP: : 5213916470 , 

REGON: 387857893, reprezentowanym przez: 

……………………………………… – Dyrektora Krajowego instytutu Mediów  

zwany dalej „Zamawiającym” a 

 

firmą……………………………………………………………………………… 

z siedzibą w………………………………...,ul. ………………………………, 

NIP: ……………………, REGON/KRS : ………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………………………… 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”  

 

Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) zostaje zawarta w ramach udzielenia 

zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł netto, z wyłączeniem ustawy  

z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022.1710 t.j) 

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 sztuk tabletów wraz z dedykowanymi 

etui, zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy. 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji oraz 

wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. 

Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w niniejszej umowie oraz 

Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nieeksponowany na 

wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie 

nowy”, należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, 
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nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla 

przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.  

4. Przedmiot zamówienia będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych 

oraz roszczeń osób trzecich. 

5. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie pochodzić z oficjalnych kanałów 

dystrybucyjnych producenta obejmujących  rynek Polski, zapewniających w 

szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

6. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, 

sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym 

do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności 

opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. 

 

 

§ 2  

Termin wykonania  

 

1. Strony ustalają, że dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi do 14 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego tj. Warszawa 02-587 ul. Wiktorska 63 (miejsce dostawy). 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego (miejscu dostawy) i 

zostanie potwierdzony pisemnym Protokołem odbioru dostawy, podpisanym przez 

przedstawicieli stron stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

4. Do kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są następujący pracownicy 

Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Do kontaktów z Zamawiającym upoważnieni są następujący pracownicy 

Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Osoby wskazane w ust. 5 i 6 mogą zostać zamienione w trakcie realizacji umowy na 

inne za porozumieniem Stron. 

7. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem 

dostarczenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający przeprowadzi czynności 

sprawdzające zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą Wykonawcy, niniejszą 

umową oraz Opisem przedmiotu zamówienia i sprawdzi jego prawidłowe 

funkcjonowanie. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot 

zamówienia jest zgodny z ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz prawidłowo 

funkcjonuje Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy 
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przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia, którego wzór zawarto w 

Załączniku nr 2 do umowy. 

9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu 

zamówienia nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w 

przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w 

ust. 7, że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami Opisu 

przedmiotu zamówienia, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje 

prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego 

protokół rozbieżności, w którym: 

1) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami zawartymi w OPZ , niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy, 

2) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, 

nieprawidłowości lub niezgodności. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania 

protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym 

fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w 

terminach wskazanych w protokole rozbieżności. 

12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub 

niezgodności w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za zwłokę albo 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy 

Umowy usługi na łączną kwotę w wysokości ……………….. zł netto plus podatek VAT 

według obowiązującej stawki wynoszący ………………., tj. łącznie ……………….. 

brutto: (słownie: ………………………………….) brutto. 

2. Podstawą zapłaty za realizację przedmiotu umowy będzie faktura VAT wystawiona 

na Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie 02-587 ul. Wiktorska 63, NIP: 

5213916470., w ciągu 7 dni, licząc od dnia prawidłowego wykonania dostawy, 

potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy. 

4. Zapłata za wykonane dostawy nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia 

faktury VAT zawierającej wszystkie elementy wymagane przez przepisy prawa 

obowiązujące w tym zakresie. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek 

Wykonawcy, wskazany w fakturze. 
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5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Płatnika, jeżeli 

nastąpiło to przed upływem terminu płatności albo dzień wpływu środków na 

rachunek Wykonawcy, jeżeli obciążenie rachunku Płatnika nastąpiło po dniu, na który 

przypadł termin płatności. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Płatnika. 

7. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 

związaną z realizacją Umowy ramowej, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 1666). Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy. 

8. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie jest płatne w mechanizmie 

podzielonej płatności, Zamawiający dokona płatności w ramach tego mechanizmu. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek jest rachunkiem, dla 

którego zgodnie z przepisami prawa bank prowadzi rachunek VAT oraz, że wskazany 

przez niego rachunek widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bez 

uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa, Zamawiający 

dokona płatności jedynie na rachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu 

poprzedzającym. 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy 

ramowej bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11. Od nieterminowej płatności przysługuje Wykonawcy prawo do naliczenia odsetek 

za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

12. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, również tych 

obowiązków, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do 

prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

13. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie 

trwania umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej umowie. 

14. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich 

zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania 

upadłościowego, likwidacyjnego restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego oraz 

wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także 

o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

 

§ 4 

GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJA 
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1. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy,  24 miesięcznej gwarancji  liczony od 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

2. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji 

nieprawidłowości w działaniu tabletów, które powstały w czasie poprawnego, 

zgodnego z instrukcją użytkowania. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Usunięcia lub naprawy nieprawidłowości w działaniu tabletów 

spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, 

przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części lub 

podzespołów, realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie 

producenta; 

2) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących usterek, wad i 

uszkodzeń tabletów  drogą mailową na adres …; 

3 

4. Usługi wynikające z gwarancji będą świadczone za pośrednictwem 

Wykonawcy u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta w ciągu 

14 dni od dnia zgłoszenia awarii lub konieczności naprawy. Zgłoszenie naprawy 

nastąpi pocztą elektroniczną do siedziby serwisu. 

5. Usługi wynikające z udzielonej gwarancji świadczone będą przez Wykonawcę 

w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. W ramach udzielonej 

gwarancji Wykonawca nie pokrywa kosztów odbioru wadliwych tabletów od 

Zamawiającego. 

6.  

4. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wady 

usunie Zamawiający lub zleci ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Wykonawca 

jest zobowiązany zwrócić te koszty Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania odpowiedniego wezwania. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia w ramach rękojmi zgodnie z przepisami 

K.C. 

6. Czynności serwisowe urządzenia w okresie gwarancji będą świadczone przez 

Wykonawcę nieodpłatnie, o ile uszkodzenia nie nastąpiły z powodu nieprawidłowego 

użytkowania wyposażenia przez Zamawiającego. Czynności serwisowe mogą być 

wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca w ramach czynności 

serwisowych nie będzie miał dostępu do żadnych danych osobowych znajdujących 

się w urządzeniu. 

7. Zamawiający winien zgłaszać reklamacje Wykonawcy podając rodzaj i cechy 

identyfikacyjne urządzenia oraz powód zgłoszenia.  

8. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na 

nowe, gwarancja dla danego wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od 

daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej. 

9. W przypadku uszkodzeń i wywołanych nimi wad nieobjętych bezpłatną naprawą w 

okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do ich naprawy, jednak 
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przed jej podjęciem musi zostać podesłany do Zamawiającego i zaakceptowany 

przez niego kosztorys naprawy. Do uszkodzeń nieobjętych bezpłatną naprawą w 

okresie gwarancji Zamawiający zalicza: 

• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady 

• uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak: zalanie cieczą, 

zawilgocenie, działanie czynników pogodowych i chemicznych, a także innych 

będących poza kontrolą Wykonawcy. 

10. Wymiana asortymentu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 

wystąpienia 5  (pięciu) istotnych jego awarii. Za istotne awarię przyjmuje się każde 

uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 

11. Wymiana przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminach określonych dla 

naprawy. 

12. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przez 8 godzin na dobę, w 

godzinach od 9:00 do 17:00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce): 

a) tel. na numer ............................................ 

b) mailem na adres ............................................ 

 

13. Usługa serwisu realizowana będzie w systemie „door to door”. Koszty wysyłki 

urządzenia do serwisu ponosi Zamawiający. Koszty wysyłki urządzenia do 

Zamawiającego po wykonaniu usługi serwisowej pokrywa Wykonawca. 

14. W przypadku braku akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego w związku z 

realizacją postanowień ust 9 powyżej, oznacza to rezygnację z naprawy i konieczność 

odesłania urządzenia przez Wykonawcę do Zamawiającego. Koszty przesyłki w takim 

wypadku pokrywa Zamawiający. 

15. Naprawiony lub wymieniony produkt powinien zawierać fabrycznie nowe i 

nieodnowione elementy – w szczególności baterii. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1. Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub rozwiązanie umowy na warunkach opisanych w § 7 ust. 1 pkt 1-5) 

niniejszej umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy; 

2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości brutto 

przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,3% wartości brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

4. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obciążeniowej. 

5. Strony zgodnie oświadczają, ze sposób i wysokość naliczenia kar umownych nie są 

rażąco wygórowane. 

6. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych jeżeli wartość szkody przekroczy wartość naliczonej kary 

umownej. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, 

których mogą dochodzić strony na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z Umowy. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne 

przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

.............................................. ................................................ tel. ………………. e-mail: 

...........@............ 

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i upoważnionym do 

nadzoru nad realizacją umowy jest …………….. tel. ………………. e-mail: 

...........@............ 

4. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

5. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonania Umowy podaje nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w  zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje 

na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację Umowy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca  

samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu niemniejszym  niż Podwykonawca, na którego  
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zasoby Wykonawca powoływał się  w  trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7. Ust. 6 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

celu spełnienia kryteriów oceny ofert udziału w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie Umowy. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność zadziałania Podwykonawców (w ramach realizacji Umowy) jak za 

własne działania, niezależnie od podjętych przez  Zamawiającego działań  

sprawdzających wynikających z Umowy lub przepisów prawa. Powierzenie wykonania 

części Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie Umowy. 

9. Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek 

przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie w zakresie, 

w jakim odnosić się one będą do zakresu zobowiązań danego Podwykonawcy, 

pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez 

Podwykonawcę. 

 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku dowiedzenia się o istnieniu którejkolwiek z przesłanek,: 

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób rażąco różny od opisanego w 

umowie, 

2) nieuzasadniona zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, względem terminu 

wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy przekraczająca 5 dni kalendarzowych, 

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad nienadających się do 

usunięcia – jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

4) co najmniej dwukrotnie Wykonawca nieprawidłowo zrealizuje obowiązki 

wynikające z rękojmi albo gwarancji, 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Zamawiający zachowuje przez okres 30 dni 

od dowiedzenia się o zaistnieniu przesłanki, o których mowa powyżej.  

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. 
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2) Wykonawcy, gdy Zamawiający, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 

mu dodatkowego terminu, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru 

przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie albo rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Za pisemnym, pod rygorem nieważności, porozumieniem Stron, Strony mogą 

rozwiązać umowę w każdym czasie. 

5. Prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust.2 powyżej nie 

przysługuje po upływie terminu gwarancji i może z niego skorzystać w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o spełnieniu się przesłanki 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Stron do odstąpienia od 

umowy na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także nie 

naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych 

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, nie powoduje utraty uprawnień 

Zamawiającego do naliczania kar umownych jak i dochodzenia roszczeń z tytułu 

rękojmi lub gwarancji. 

 

 

§ 8 

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w 

których posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z 

wykonywaną umową oraz do niewykorzystywania ich do innych celów niż 

wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy. 

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 

informacji niejawnych niezbędnych do realizacji umowy zostaną one przekazane 

zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie informacji niejawnych i innymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 

mowa w ustępie 2 oraz wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia tych 

informacji a wynikłą z tego faktu szkoda obciąży Wykonawcę. 

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym 

obiektywnie poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było 

przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do 

wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub 

przynajmniej jego skutków. 
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2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń 

niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną 

władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej 

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania 

siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać 

pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności 

siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ustęp 

pierwszy niniejszego paragrafu nie ma zastosowania. 

§ 10 

DANE OSOBOWE 

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy.  

2. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i 

wykonana Umowy w następującym zakresie: dane osobowe Stron lub ich 

reprezentantów oraz osób do kontaktu. Żadna ze Stron nie będzie przetwarzać 

danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w innym celu niż 

realizacja Umowy. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy 

poddaje się rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego miejscowo właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwie 

otrzymuje Zamawiający a jedną Wykonawca. 

4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Załączniki do umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Protokół odbioru dostawy 

3) Formularz oferty Wykonawcy 



11 
 

4) Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 

Krajowy Instytut Mediów 

 

 

W Y K O N A W C A                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y 

…………………………                                                                          ………………………… 
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Załącznik nr 1 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

Protokół odbioru dostawy 

 
Warszawa, dnia ……. 2023r. 

 

Miejsce odbioru:  

Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa 

 

W dniu ......................................  dokonano odbioru przedmiotu zamówienia 

 

Wykonawca dostarczył/nie dostarczył * przedmiot Umowy  zgodnie z Umową; 

 

Zamawiający: 

- odbiera przedmiot Umowy bez zastrzeżeń / z uwagami 

- odrzuca przedmiot Umowy  

 

Powód odrzucenia……………………………………………………………………………….* 

 

Uwagi dotyczące odbioru:     …………………………………………………………………* 

 

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został: 

wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*. 

 

Wnioskuję/ nie wnioskuję o rozliczenie finansowe.* 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Za Wykonawcę  

 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, podpis) 

Za Zamawiającego 

 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 3 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

Formularz oferty Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Załącznik nr 4 

do Umowy nr …………. z dnia ………..2023 r. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW  

 

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 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, 

informujmy, że:  

 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą  

w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 

0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail 

na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 

powyżej adresem siedziby Administratora. 

 

2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego 

iod@kim.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

1) zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) w celu realizowania czynności na rzecz reprezentowanego  podmiotu,  na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest  konieczność  przetwarzania  

danych  niezbędnych  do  zawarcia  i  realizacji  umów  z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), 

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych 

jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

4. Odbiorcy danych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności  

w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych,  hostingu, IT, obsługi 

administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko 

mailto:iod@kim.gov.pl
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w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

 

5. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu: 

1) wykonania Umowy – do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia; 

2) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia 

roszczeń; 

3) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania 

dokumentów księgowych). 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują 

następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 

przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia 

Umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością 

zawarcia Umowy. 

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych i wypełniłem obowiązki informacyjne, określone w art. 13 

oraz 14 RODO wobec osób, których dane osobowe przekazałem Administratorowi w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy.  

 

________________________ 

Data i podpis Wykonawcy   

 

 

 


