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§1
Przedmiotem umowy jest zakup automatycznych ekspresów ciśnieniowych do kawy łącznie z filtrami
do wody wraz z ich transportem, podłączeniem i szkoleniem odbiorcy z zakresu obsługi urządzeń w
ilości 4 sztuk, zgodnie z Zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, i ofertą
Wykonawcy z dnia ------------, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę przedmiotu umowy, w uzgodnionym przez Strony
terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości określonej w § 5 ust. 1 Umowy.
§2
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.
Dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego od godz. 7:30 do
15:30.
Strony ustalają, że odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi poprzez sporządzenie i
podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Do czasu wydania przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

§3
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych
oraz dopuszczony do obrotu.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

1.
2.

§4
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………….. miesięcznej gwarancji. Bieg okresu gwarancji
rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i w trakcie jej trwania zobowiązuje się do usunięcia
jakichkolwiek wad ujawnionych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia Wykonawcy wad.
Zgłoszenie wad, o których mowa w ust. 2 może być dokonane przez Zamawiającego telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: --------------------, tel.:.-----------------------Powyższe nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na podstawie przepisów
dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.
§5
Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie maksymalne – do kwoty -------------------- zł brutto (słownie: -------------------------).
Cena jednego ekspresu ustalona została na --------------------- zł brutto (słownie-----------------------).
§6
W następstwie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu
fakturę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem
platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym, na podstawie uprzednio podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym
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Zapłata
wynagrodzenia
nastąpi
przelewem
na
rachunek bankowy Wykonawcy w banku ____nr konta bankowego____________________
W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy
podpisze i przekaże Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego
numeru rachunku.
Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 14-dniowego
terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 jest
rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej
działalności gospodarczej.
Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący
w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu
podzielonej płatności.

§7
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu ustalonego w § 1 ust. 2 lub § 4 ust. 2 - w wysokości
1 % kwoty określonej w § 5,
2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % kwoty określonej w § 5.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku przedłużenia przez Wykonawcę o 7 dni
terminu ustalonego w § 1 ust. 2. Zamawiający może od umowy odstąpić w okresie 14 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z ust. 1, Zamawiający może ją potrącić
z istniejącej między Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu składa się na piśmie.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy przekroczą wartość
kar umownych określonych w ust. 1, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację przedmiotu
zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma
wpływu i nie może im zapobiec, to jest z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
związanych z działaniem siły wyższej.

§8
Upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy oraz do przekazania i odbioru
przedmiotu umowy, są:
1) ze strony Zamawiającego: ------------------, tel. ----------------, e-mail: --------------------------,
2) ze strony Wykonawcy: ---------------, tel.-----------------, e-mail----------------------------

1.

§9
Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów 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, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
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Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji
dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy, chyba, że Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie.
Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z
wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od umowy.
Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich
zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji oraz
informacji, które są publicznie znane.
W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych dla realizacji Umowy, Strony
uregulują zasady powierzenia w odrębnym porozumieniu.
Wobec udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej Umowy,
danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy, takich jak pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub innych osób, wskazanych jako
osoby do kontaktów w kontekście realizowanej relacji, Wykonawca zobowiązuję się do poinformowania
tych osób, poprzez doręczenie im dokumentu stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu,
2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane
osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane,
4) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez
Zamawiającego.
Dodatkowo, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
potwierdzenia przekazania ww. informacji.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji
dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy, chyba, że Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie.
2. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku
z wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od umowy.
3. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich
zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji oraz
informacji, które są publicznie znane.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z tym zastrzeżeniem, że każda Strona może jednostronnie zmienić osoby oraz dane teleadresowe, które
wskazano w Umowie, zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie drugą Stronę na piśmie pod rygorem
nieważności.
Prawa i obowiązki Stron określone w Umowie oraz z niej wynikające, nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony
oddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
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1) Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o rozeznaniu rynku.
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę (kopia).
3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.
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