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Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

U M O W A   NR   22/REG/2021 

 
zawarta w dniu …………… r. w Skierniewicach pomiędzy: 

Instytutem Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy z/s 96-100 Skierniewice, ul. 

Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375603, 

posiadającym Regon 101023342, NIP 8361848508, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Prof. Dr hab. Dorotę Konopacką – Dyrektora   

 

a  

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o treści następującej: 

                        

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu 

papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów 

komputerowych, druków i innych materiałów biurowych, o jakości i za ceny zgodnie z 

ofertą, zapytaniem ofertowym i formularzem cenowym stanowiącymi załącznik do 

niniejszej umowy 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada wymagane prawem atesty  

i certyfikaty. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych  

i prawnych.  

4. Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do 

dnia ……………. r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości przedmiotu umowy 

określonej w § 2 ust. 1. 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy, wg ilości planowanych, 

wynosi brutto ………...… (słownie złotych………………………………………………), 

w tym podatek VAT (………….) w łącznej wysokości ….………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………..).  

2. Podstawowym warunkiem wykonywania niniejszej umowy jest niezmienność cen 

jednostkowych oraz jakości materiałów, wykazanych w formularzu cenowym. 

3. Wskazane w formularzu cenowym ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do 

celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym 

Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. 

zakresie z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilości „papieru, 

materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, 

druków i innych materiałów biurowych” pomiędzy poszczególnymi pozycjami formularza 

cenowego, do wysokości kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy. Zmiana ta nie powoduje 

zmiany umowy.  

5. Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości asortymentu wskazanego w formularzu 

cenowym. Niezrealizowanie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości przedmiotu 
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zamówienia, nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy 

z tytułu niewykonania umowy. 

6. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw „papieru, materiałów papierniczych, artykułów 

piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych” 

wyszczególnionych w formularzu cenowym, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto 

umowy. 

7. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

1) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb 

Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy; 

2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; 

3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak 

stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości 

lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); 

4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji 

na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy i niniejszej 

umowie. 

8. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 3 

Warunki płatności wynagrodzenia 

1. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnej zapłaty wynagrodzenia za faktycznie 

wykonane dostawy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym. 

2. Podstawą zapłaty będą prawidłowo wystawione faktury VAT dołączone do każdej 

dostawy, płatne mechanizmem podzielnej płatności (split payment) przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.  

3. Faktury VAT będą wystawiane odrębnie dla każdego zamówienia. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić kwota wynikająca z przemnożenia ilości 

zrealizowanych dostaw towaru przez ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym.  

 

§ 4 

Składanie zamówień i realizacja dostaw 

1. Zamówienia składane będą na piśmie drogą elektroniczną przez osoby wskazane w § 5 ust. 

1 niniejszej umowy na adres e-mail ………………………….… . Wykonawca 

niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu drogą elektroniczną fakt otrzymania zamówienia 

ze wskazaniem terminu i miejsca dokonania dostawy. Brak potwierdzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z realizacji zamówienia i odpowiedzialności określonej niniejszą umową. 

2. Zamówienie zawiera rodzaj i ilość zamawianych towarów: papieru, materiałów 

papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputerowych, druków i innych 

materiałów biurowych. 

3. Miejsce dostawy: 

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 

24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2A. 

4. Wykonawca będzie dostarczał poszczególne partie na własny koszt i ryzyko, bezpośrednio 

do magazynu Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 

5. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00 

do 15
00

. 

6. Sprawdzenie przedmiotu dostawy pod względem ilości, asortymentu i widocznych 

uszkodzeń dokonywane będzie w miejscu dostawy. W przypadku stwierdzenia wad 
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sporządza się adnotację o stwierdzonych uchybieniach. Zamawiającemu przysługuje 

prawo nieprzyjęcia dostawy towarów wadliwych. 

7. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne 

działania i zaniechania.  

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-

organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania zamówień, odbioru 

ilościowego i jakościowego przedmiotu dostawy są: 

…………………………………. 

…………………………………. 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do obsługi Zamawiającego w trakcie 

realizacji niniejszej umowy są: 

……………………………………………………………………..………………………. 

3. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Strona zobowiązana jest powiadomić 

na piśmie drugą Stronę. Zmiana przedstawicieli Stron nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy. 

§ 6 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry 

techniczne dostarczanego towaru. 

2. Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji, 

liczonej od daty jej dostawy do Zamawiającego 

3. Zgłoszenia wadliwych materiałów będą dokonywane w godzinach 8:00-15:00 e–mailem 

na adres …………………………… do siedziby Wykonawcy przez upoważnionego 

pracownika Instytutu. Za datę zgłoszenia uważa się dzień wysłania e-maila.  

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na swój koszt 

(obejmujący również dojazd i transport), wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad 

w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy, okres gwarancji dla 

wymienionych „materiałów papierniczych, papieru, artykułów piśmienniczych, 

akcesoriów komputerowych, druków i innych materiałów biurowych” będzie wynosił 12 

miesięcy od daty dokonania wymiany. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady stwierdzone 

podczas odbioru jak i inne wady, które ujawnią się podczas użytkowania i które powstały 

bez winy Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które powstaną na skutek 

nieprawidłowego użytkowania rzeczy lub z winy Zamawiającego.  

8. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność (w szczególności za 

działania podwykonawców) w następujących przypadkach: 
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1) 15% wartości brutto przedmiotu umowy za rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) 15% wartości brutto przedmiotu Umowy za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  

3) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania zamówienia wskazanego w 

§ 4 ust. 4 Umowy w wysokości 3% wartości dostawy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, jaki upłynie pomiędzy dniem, w którym upłynął termin realizacji dostawy 

a dniem faktycznego dostarczenia materiałów; 

4) za dostawę materiałów w sposób niezgodny z warunkami określonymi w § 1 ust. 2 i 3 

Umowy w wysokości 1% wartości dostawy, za każdy wadliwie dostarczony produkt; 

5) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji 

i rękojmi w wysokości 1% wartości dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad; 

6) z tytułu wypowiedzenia (odstąpienia od) Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto Umowy. 

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu gwarancji 

i rękojmi do dostaw zrealizowanych jeżeli odstąpienie nastąpiło w części. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 50% wartości umowy określonego 

w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów z tym 

że kara za wypowiedzenie Umowy pochłania możliwość naliczenia innych kar 

odnoszących się do przyczyny wypowiedzenia.  

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu 

nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, 

a Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą każdorazowo płatne w terminie 7 dni 

od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej na wskazany rachunek 

bankowy Zamawiającego. Wymagalne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Przez wartość brutto przedmiotu umowy Strony przyjmują wartość przedmiotu umowy 

wskazaną w § 2 ust. 1 Umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych.   

8. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

w wysokości ustawowej. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od przypadków określonych  

w przepisach prawa, do natychmiastowego odstąpienia od umowy i naliczenia kary  

w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku 

rażącego odstępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy od warunków określonych w 

zapytaniu ofertowym. Za rażące odstępstwo od warunków umownych Zamawiający uzna 

trzykrotne: 

1) dostarczenie papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów 

komputerowych, druków i innych materiałów biurowych o jakości niższej od 

deklarowanej w ofercie,  
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2) nieuzasadnione opóźnienie w realizacji zamówienia – powyżej 14 dni licząc od upływu 

terminu określonego w § 4 ust. 4 umowy.  

2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa w formie pisemnej w terminie 

20 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od 

umowy. 

§ 9 

Zmiany umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia 

następujących przesłanek: 

1) wystąpienia siły wyższej - zmiana umowy będzie możliwa w zakresie zmiany terminu 

wykonania dostawy zamówienia szczegółowego, tj. o dodatkowy czas niezbędny do 

realizacji dostawy. 

2. Poniższe okoliczności nie wymagają zmiany umowy: 

1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku promocyjnego obniżenia 

cen jednostkowych przez producenta lub Wykonawcę, 

2) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki 

podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie 

bez zmian, 

3) zakończenie produkcji lub wycofanie z obrotu asortymentu wskazanego w ofercie – 

zmiana umowy w zakresie możliwości zaoferowania innego produktu będzie możliwa 

w przypadku gdy zamiennik będzie posiadał właściwości nie gorsze od produktu 

pierwotnie zaoferowanego oraz w przypadku gdy cena zamiennika nie będzie wyższa 

niż cena produktu pierwotnie zaoferowanego. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykazania braku dostępności produktu pierwotnie zaoferowanego, 

4) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

5) danych teleadresowych; 

6) danych rejestrowych; 

7) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający powierza podwykonawcy(om) ……………………………....................…. 

wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym 

zakresie……………………………………..... (zgodnie z oświadczeniem wskazanym w 

ofercie). 

2. Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy lecz 

przekazania aktualnych informacji w zakresie określonym w ust. 1. 

 

§ 11 

Finansowanie 

Zamówienia szczegółowe będą finansowane lub współfinansowane z różnych środków 

finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej:  

1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

2) Europejskiego Funduszu Społecznego 

3) Funduszu Spójności 

4) Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Obszarów Wiejskich 

5) Dotacje NCBR, NCN, NFOŚiGW 

6) Mechanizmu Finansowego EOG  

7) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

8) Komisji Europejskiej 

9) Dotacji MEN 
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10) Dotacji MRiRW 

11) Programów Wieloletnich 

12) Działalności statutowej 

13) środków własnych Instytutu Ogrodnictwa – PIB 

14) oraz z innych źródeł. 

§  12 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W trybie art. 28 ust. 3 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. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający (Administrator) powierza 

Wykonawcy (Przetwarzającemu) do przetwarzania dane osobowe wskazane w ust. 3 i 4 

poniżej, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i 

zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.  

2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi 

poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się 

polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres 

……………………. lub na piśmie.  

3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących 

kategorii osób, których dane dotyczą:  

1) współpracownicy i pracownicy Administratora, 

2) stażyści i praktykanci, 

3) inne osoby, których dane osobowe Przetwarzający pozyska w związku z realizacją 

zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje 

imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu/faks. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 jest wykonanie 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

6. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. 

Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące 

powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie, 

podgląd, kopiowanie. 

7. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej 

w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.  

8. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe przekazane przez Administratora 

lub osoby których dane dotyczą.   

9. Zasady powierzenia przetwarzania:  

1) przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć 

środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, 

a w szczególności:  

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 

obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować 

zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z 

Administratorem,  
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b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, 

która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w celach i 

zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie,  

c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych 

w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go 

Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego 

obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO, 

2) Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych 

osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym 

obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji zamówienia, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.  

10. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

11. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający 

zobowiązuje się do:  

1) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych 

osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w 

art. 33 ust. 3 RODO,  

2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których 

dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin 

od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,  

3) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych 

do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 

48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.  

12. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 

RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – 

do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia 

żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania 

Administratora.  

13. Przetwarzający zobowiązuje stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, 

wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych 

osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie 

stosowania RODO.  

14. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych 

przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.  

15. Przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania danych o 

realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 

lit. a RODO. 

16. Zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych: 

1) Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania danych osobowych 

podwykonawcom Przetwarzającego po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. 

2) jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny 

podmiot przetwarzający powinny zostać nałożone na mocy umowy powierzenia 
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przetwarzania danych osobowych te same obowiązki ochrony danych jak określone w 

niniejszym paragrafie. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze 

spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego 

spoczywa na Przetwarzającym.  

17. Zasady dotyczące audytu przetwarzającego:  

1) Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania 

danych osobowych wynikających RODO oraz postanowień niniejszego paragrafu przez 

Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących 

powierzonych danych osobowych.  

2) Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji 

Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem 

i postanowieniami niniejszego paragrafu. Audyty lub inspekcje, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie 

upoważnione przez Administratora.  

3) Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli 

zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub 

innych przepisów o ochronie danych.  

18. Po zakończeniu świadczenia dostaw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora trwale usuwa lub protokolarnie zwraca 

mu wszelkie dane osobowe oraz trwale usuwa wszelkie ich istniejące kopie.  

 

§  13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień w Instytucie Ogrodnictwa – 

Państwowym Instytucie Badawczym. 

3. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe, formularz cenowy i oferta Wykonawcy. 

 

 

 

P  O  D  P  I  S  Y 

 

         WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

1. ...........................................                                                         ............................................... 

 

 

2. ...........................................                                                          


