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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 1 szt. skanera Fujitsu model fi-7180, 

w cenie jednostkowej brutto: …………. zł (słownie: …… złotych 00/100). 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy określone są w szczegółowym 

opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów technicznych przedmiotu umowy 

zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością 

przy zachowaniu profesjonalizmu działania. 

 

§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie 

do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotu umowy w opakowaniu 

zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniącym 

przed uszkodzeniem. 

3. Wykonawca zapewnia transport i rozładunek przedmiotu umowy na własny koszt 

do siedziby Zamawiającego (Warszawa, al. J. Ch. Szucha 2/4). Za szkody powstałe 

z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu odpowiada Wykonawca. 

4. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisanie 

przez niego protokołu odbioru. Protokół stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury, za wykonanie przedmiotu umowy 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala 

się na kwotę nie wyższą niż: ………………… zł netto, (słownie: 

……………………… 00/100), …………………. zł brutto, (słownie: 
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…………………………… 00/100), zgodnie ofertą Wykonawca stanowiącą załącznik 

nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: opłaty i podatki obowiązujące 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty opakowania, stosownego ubezpieczenia 

przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku i wyładunku, koszty usług 

świadczonych w ramach gwarancji oraz inne.  

 

§ 4 

Zapłata 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 2 ust. 4. 

2. Do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, upoważniona jest osoba 

wymieniona w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej 

w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………… prowadzony przez ………………….………………. 

6. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 

wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

9. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem umowy 

1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów 

z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz odbioru przedmiotu umowy 

będzie Pan Krzysztof Garbarczyk, tel. (22) 694-71-35,  

e-mail: kgarbarczyk@rcl.gov.pl. 

mailto:kgarbarczyk@rcl.gov.pl
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2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy 

sprawowany będzie przez Pana/Panią ……………………, tel. (…) …………….,  

e-mail: ……………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 – 2 wymaga pod rygorem nieważności 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu umowy – w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w świadczeniu serwisu gwarancyjnego o którym mowa 

w załączniku nr 1 do umowy – w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

3) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Gwarancja 

1. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta. 

2. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi – 24 

miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń. 

3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w oparciu 

o gwarancję producenta. 

5. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu urządzenia następuje 

pisemnie za pośrednictwem faksu na nr (…) …………. lub drogą elektroniczną 

na adres e-mail: …………………….. 

6. Szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego zawiera załącznik nr 1 

do umowy. 

 

§ 8 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

1. Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku 

z wykonaniem bądź podpisaniem niniejszej umowy, objęte są klauzulą poufności 

w czasie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu. 

2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum 

Legislacji. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji oficjalnie 

ujawnionych przez Zamawiającego lub informacji, których obowiązek ujawnienia 

wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 9 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

2. Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów (w tym poczty elektronicznej) 

nie wymagają zachowania formy wskazanej w ust. 1. Strony zobowiązują 

się wzajemnie do pisemnego informowania o zmianach, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w terminie 1 dnia roboczego od ich wprowadzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy, w szczególności przekroczenia o co najmniej 7 dni terminu, 

o którym mowa w § 2 ust. 1. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 

20 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przesłankę odstąpienia od umowy.  

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, winno 

być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Odstąpienie od umowy nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar 

umownych, jak również odszkodowań. 

 

§ 10 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy  

1. W związku z zawarciem umowy Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane 

osobowe osób reprezentujących Wykonawcę, przy podpisaniu umowy, dane osobowe 

osób, o których mowa w § 5 ust. 2 w zakresie określonym w tym ustępie. 

2. Z chwilą udostępnienia danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę 

administratorem tych danych staje się Rządowe Centrum Legislacji, z siedzibą 

w Warszawie (00-582), przy al. J. Ch. Szucha 2/4.  

3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym jako 

„RODO”. Zamawiający wykonuje wobec osób reprezentujących Wykonawcę, którego 

dane osobowe będzie przetwarzał, obowiązek informacyjny zgodnie z klauzulą 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować na piśmie osoby, o których mowa w § 5 

ust. 2, o udostępnieniu ich danych osobowych Zamawiającemu oraz o przysługujących 

tym osobom prawach z tym udostępnieniem związanych, zgodnie z art. 13 lub 14 

RODO.  

5. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

6. Wykonawca przetwarza dane osobowe pracowników Zamawiającego, o których mowa 

w § 5 ust. 1, udostępnionych Wykonawcy wyłącznie do kontaktów w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy.  

7. Z uwagi na treść art. 14 ust. 5 RODO, obowiązek informacyjny Wykonawcy względem 

osób, o których mowa w ust. 6, nie będzie miał zastosowania. 

8. Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025 ze zm.). 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu 

Umowy lub z nią związane, w wypadku braku możliwości ich polubownego 

załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

    ……………………………      ………………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy RCL – VIII –        /2018 

z dnia ……………………. 2018 r. 

 

Dostawa skanera Fujitsu model fi-7180 

 

I. Urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: 

1. Podstawowe parametry: 

1.1. rodzaj – szczelinowy, 

1.2. format – A4, 

1.3. rodzaj wyświetlacza – LCD, 

2. Parametry skanera: 

2.1. technologia skanowania – CCD, 

2.2. skanowanie w kolorze,  

2.3. optyczna rozdzielczość skanowania – do 600x600 dpi, 

2.4. rozszerzona rozdzielczość skanowania – do 1200x1200 dpi (sterownik), 

2.5. szybkość skanowania – 80 (str./min.), 

2.6. skanowanie dwustronne, 

3. Obsługa nośników: 

3.1. gramatura nośników – do 413 g/m², 

3.2. ADF, 

3.3. pojemność podajnika automatycznego (ADF) – do 80 arkuszy, 

3.4. obsługiwane formaty nośników – A4, A5, A6, A8. 

 

II. Dostawa: 

Wykonawca dostarczy urządzenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie 

siedziby Rządowego Centrum Legislacji na swój koszt i ryzyko. 

Dostarczone urządzenie musi być wyposażone we wszelkie niezbędne komponenty. 

 

III. Gwarancja: 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę gwarancji w oparciu o gwarancję 

producenta urządzenia. 

2. Wykonawca zapewnia, że urządzenie jest wolne od wad materiałowych 

i produkcyjnych. 

3. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 
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4. Obsługa techniczna, naprawa lub wymiana części lub podzespołu dokonywana 

jest zgodnie z wymaganiami i standardami producenta urządzenia. 

5. Obsługa techniczna, naprawa lub wymiana części lub podzespołu świadczona 

jest w miejscu użytkowania urządzenia. 

6. Obsługa techniczna, naprawa lub wymiana części lub podzespołu świadczona jest 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8
00

–16
00

, w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, 

Wykonawca odbierze urządzenie z siedziby Zamawiającego, a po naprawie 

lub wymianie dostarczy je z powrotem na własny koszt i odpowiedzialność, 

8. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu urządzenia dokonywane 

będzie przez Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej. 

9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest wymagane. 

10. W przypadku zgłoszenia awarii lub innej nieprawidłowości Wykonawca rozpocznie 

procedurę serwisową najpóźniej w następnym dniu roboczym. 

11. Okres naprawy lub wymiany części lub podzespołu nie może być dłuższy niż 3 dni 

robocze od momentu zgłoszenia. 

12. W przypadku, gdy części lub podzespoły potrzebne do dokonania naprawy lub 

wymiany nie są dostępne, okres naprawy lub wymiany wynosi do 10 dni roboczych, 

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie w terminie 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia awarii dokumentu potwierdzającego niedostępność części lub podzespołów 

potrzebnych do dokonania naprawy lub wymiany (oświadczenie autoryzowanego 

serwisu producenta). 

14. Dokonanie naprawy lub wymiany wymaga adnotacji na piśmie w dokumencie 

gwarancyjnym lub w formie odrębnego dokumentu (np. protokołu naprawy lub 

wymiany). 

15. W przypadku naprawy lub wymiany części lub podzespołu, okres gwarancji 

w odniesieniu do tej części lub podzespołu ulega przedłużeniu o okres wykonywania 

naprawy lub wymiany. 

16. Czwarta awaria tej samej części lub podzespołu daje Zamawiającemu prawo 

nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe o nie gorszych parametrach technicznych. 

17. Wykonywanie obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę, nie może powodować 

utraty uprawnień wynikających z gwarancji producenta urządzenia. 
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18. Wszelkie niezbędne przeglądy lub konserwacje urządzenia wynikające z zapisów 

gwarancji producenta lub zaleceń producenta urządzenia będą wykonywane przez 

autoryzowany serwis producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do umowy RCL – VIII –        /2018 

z dnia ……………………. 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy RCL – VIII – ……./2018 

z dnia ………………... 2018 r. 

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego jako 

„RODO”, Zamawiający informuje: 

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rządowe Centrum Legislacji 

z siedzibą w Warszawie (00-582). przy Al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, 

 kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: Al. Jana Chrystiana 

Szucha 2/4. 00-582 Warszawa, adres e-mail: iod@rcl.gov.pl, 

 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy. której przedmiotem jest Dostawa 

skanera Fujitsu model fi-7180, 

 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona została dokumentacja związana z realizacją zawartej umowy, 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy 

lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a po upływie 

tego okresu przechowywania zostaną usunięte, 

 w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,  

 posiadają Pan/Pani: 

 prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych 

w art. 16 RODO, 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO. 
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 nie przysługuje Panu/Pani: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


