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UMOWA 

 

 nr  ……………..zawarta w dniu …………. r. w Warszawie, pomiędzy  

Politechniką Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie ul. Wołoska 141, 02-507 

Warszawa, NIP: 5250005834;  REGON: 000001554, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa 

Rektora PW z dnia ……………… nr ………………. przez prof. dr hab. ………………………… 

Dziekana Wydziału zwana  dalej „Zamawiającym”,  

a  

…………………….. z siedzibą w …………… przy ul. ………………., z Oddziałem w ………………, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………….., Wydział …………….Gospodarczy pod numerem KRS ……………, NIP: …………, 

REGON: …………., zwaną w dalszej części umowy -„Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

………………..,        lub  

………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………..., z siedzibą w  

………………………,  NIP ……………., REGON  …………….…,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą ”, została zawarta umowa następującej treści:                                            

§ 1 

Umowa została zawarta na podstawie art.  2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) , tj. bez stosowania ustawy – wartość 

zamówienia jest  niższa niż 130.000 zł netto.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest: „Dzierżawa czternastu drukujących urządzeń wielofunkcyjnych”  zgodnie z 

ofertą numer …………… z dnia ……………… w odpowiedzi na zapytanie ofertowe …………….. 

zamieszczone na stronie ………… w dniu ………….. 

2. Zapytanie ofertowe Zamawiającego i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

 

§ 3 

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 

postanowień umowy są:  

z ramienia Wykonawcy:…………………………………………….   

z ramienia Zamawiającego: ……………………………………… 

 

 § 4 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od 03.01.2022 do 31.12.2022roku 

 

§ 5 
1.  Przedmiot umowy  zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy:  

2.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego tzn. osobą wskazaną w § 3 

termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej ……… dniowym. 

3.  Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może 

odmówić przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub części, jeżeli: 

§ 6  
1. Wykonawca udziela   …………. – miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy . Gwarancja obejmuje 

wszelkiego rodzaju wady materiałowe i fizyczne. Koszty związane z wymianą uszkodzonych elementów 

ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zapewni bieżącą / codzienną obsługę serwisową dla trzech lokalizacji zgodnie z zapytaniem 

ofertowym nr 112/WIM/PU/2021 pkt. 6. 

http://www.wim.pw.edu.pl/
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3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady, bądź usterki przedmiotu umowy w terminie …….dni 

od chwili zawiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności 

przedmiotu umowy. 

§ 7 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie  netto …………….+ 

VAT ………….. PLN razem brutto kwota ……… PLN (słownie kwota brutto: …………..).  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności wartość elementów wartość opakowań, koszty transportu, 

ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisywany comiesięcznie protokół bez zastrzeżeń z 

dostaw materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wyszczególnionymi limitami dla każdego urządzenia. 

4. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dostarczanych  Zamawiającemu 

fakturach VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

6. Płatność wynagrodzenia nastąpi comiesięcznie w czasie realizacji umowy przelewem za zrealizowaną 

usługę dzierżawy na konto podane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktur, do której dołączona będzie kopia protokołu bez zastrzeżeń z dostaw materiałów 

eksploatacyjnych zgodnie z wyszczególnionymi limitami dla każdego urządzenia, 

7. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na 

rachunek Wykonawcy . 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Faktura za przedmiot umowy ma zostać wystawiona na adres:  

Politechnika Warszawska, ……………………………  

ul. ……………………………….Warszawa, NIP 525-000-58-34. 

 

§ 8 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 
§ 9 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków 

przez pracowników Wykonawcy. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie: 

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1, 

2) zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki, 

z tym że wysokość kar umownych nie może przekroczyć  10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 7 ust.1. 

3) zwłoki w przekroczeniu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy bez wad w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony 

do wymiany, ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie za przedmiot umowy Wykonawca ma prawo do odsetek w wysokości 

ustawowej. 

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 7 ust.1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z należności do zapłaty wynikającej  

z faktury Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

 

 

http://www.wim.pw.edu.pl/
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§ 11 

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się 

w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy 

nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji 

państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

§ 12 

1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 

podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

w szczególności 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. 

2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strona, 

której udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i 

jest zobowiązana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

zakresie ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od 

momentu ich otrzymania). 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Strony niniejszej Umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia 

obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą Umowę). Brzmienie 

klauzuli informacyjnej stosowanej przez PW  określa załącznik nr ….. do niniejszej Umowy, natomiast 

brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez Wykonawcę określa załącznik nr  ….. do niniejszej 

Umowy. 

§ 13  

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 424). 

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla 

zamawiającego sąd powszechny. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY 

 
Załącznik nr 1: KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

Załącznik nr 2: KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

DLA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO 
Załącznik nr 3: OFERTA  WYKONAWCY z dnia 

Załącznik nr 4: ………… 

http://www.wim.pw.edu.pl/
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika 
Warszawska informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska                 z siedzibą 
przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za 
pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji Porozumienia 
o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich – podstawą                do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

5) Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych 
osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8) dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), 
którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

9) Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia Pani/Panu realizację Porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk 
studenckich. 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Porozumienia oraz przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

12) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

http://www.wim.pw.edu.pl/
mailto:iod@pw.edu.pl
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

DLA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika 
Warszawska informuje, że: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska                 z siedzibą 

przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
2) Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za 
pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, 
służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji Porozumienia 
o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich - podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5) Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych 
osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8) dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), 
którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

9) Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 

10) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, bądź od Podmiotu, który Pani/Pan 
reprezentuje. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu udział w 
realizacji Porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich. 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Porozumienia oraz przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

12) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

 

http://www.wim.pw.edu.pl/
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