
Strona 1 z 9 

 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

UMOWA NR ……….  

 

zawarta w dniu …………........ 2020 roku w Warszawie (dalej: „Umowa”), pomiędzy: 

 

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie (00-724), przy             

ul. Chełmskiej 21, państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod Nr RIK 117/2019, NIP: 5213878781, 

REGON: 384561270, reprezentowaną przez:  

Joannę Skierską - Zastępcę Dyrektora, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, bądź „WFDiF”, 

a 

…………………….(firma, siedziba, adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy …………………, ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod   

Nr KRS: …………….……, NIP:…………………………, REGON:……………………, kapitał zakładowy       

w wysokości ………………….….. zł, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie 

zarejestrowaną jako podatnik VAT (zgodnie z poświadczeniem, którego wydruk stanowi Załącznik nr 4 

do Umowy), reprezentowaną przez:  

……………………………- …………………………,  

uprawnionego/-ymi do reprezentacji spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu/pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS i pełnomocnictwem/ami [w przypadku 

reprezentowania spółki przez pełnomocnika/ów]; wydruk ww. informacji i kopia/e ww. 

pełnomocnictwa/pełnomocnictw stanowi/ą Załącznik nr 3 do Umowy  

 

lub 

...................(imię, nazwisko), nr PESEL: …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod 

firmą „………………..” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), pod adresem: 

………………….. (miejscowość, kod pocztowy),   ul. ………………………………, wpisaną/-ym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej „CEIDG”), zarejestrowaną/ym 

jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie zarejestrowaną/ym jako podatnik VAT (zgodnie                       

z poświadczeniem, którego wydruk stanowi Załącznik nr 4 do Umowy), NIP: ………………..……., 

REGON ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEIDG, stanowiącym Załącznik nr 3 

do Umowy [wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osobą fizyczną prowadząca działalność 

gospodarczą],  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

lub 

…………………(imię, nazwisko), nr PESEL: …………….………., prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą „…………………………..” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), 

pod adresem: …………………..(miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………………………, 

wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej „CEIDG”),  

NIP: ………………………………, REGON:…………… , zgodnie z aktualnym wydrukiem  z CEIDG, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy  

oraz 

………………..(imię, nazwisko), nr PESEL: …………………………, prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą „……………….” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), pod 

adresem: .......... (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………..………., wpisaną/-ym do CEIDG, 

NIP: …………………….………, REGON:……………., zgodnie z aktualnym wydrukiem  z CEIDG, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy 

- wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą „…………………………..….”, z siedzibą pod 

adresem:………………..(miejscowość, kod pocztowy), ul. ……………………….posiadającej                                         
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NIP: …………………………………,  REGON: …………………………., zgodnie z umowa spółki 

cywilnej, która wraz z ww. wydrukami z CEIDG stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, zarejestrowanej 

jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie zarejestrowanej jako podatnik VAT (zgodnie                            

z poświadczeniem, którego wydruk stanowi Załącznik nr 4 do Umowy) [wybrać w przypadku, gdy 

Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące wspólnikami  spółki 

cywilnej] 

[w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera], 

zwanymi  dalej łącznie „Wykonawcą” 

- zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych            

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego” (dalej: „Zamówienie”) - Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, wyszczególnionego            

w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, który stanowi integralną część Umowy, zawartym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia („SIWZ”) – zwanego dalej „Sprzętem” lub „Przedmiotem Umowy”. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny 

technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-

funkcjonalne wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przez stwierdzenie "fabrycznie 

nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie 

zastosowane przez producenta). 

3. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz że 

przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby 

wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób trzecich,       

w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych               

w odniesieniu do przedmiotu Umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu Umowy wymaga 

korzystania z tych praw. 

4. Całość Sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski 

i być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta. 

5. W ramach realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na tym, że 

Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia podstawowego o zakres określony jako opcja   

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, po cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, 

po pisemnym/w drodze wiadomości e-mail zawiadomieniu Wykonawcy. Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający        

z prawa opcji nie skorzysta albo skorzysta z niego tylko w części. Realizacja zamówienia objętego 

prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Do realizacji Opcji postanowienia 

niniejszej umowy stosuje się odpowiednio*. 

§2 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonanie Umowy nastąpi w terminie zadeklarowanym w ofercie ……………………. 

maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Za termin dostarczenia Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wskazaną jako dzień odbioru 

Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń wskazaną w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa 

w § 3 ust. 6 Umowy. 
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§3 

Warunki dostawy 

1. Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt       

i ryzyko na adres: Warszawa (00-724), ul. Chełmska 21 bud 4A pok. 13, w dni robocze (tj. dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce, 

dalej: „Dni Robocze”) w godzinach 9.00 – 15.00. 

2. Dostawa Przedmiotu Umowy obejmuje: transport bezpośrednio do Zamawiającego, koszty 

załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez niego 

wskazanym i przekazanie do użytku.  

3. Wykonawca, przy dostawie dołączy do Przedmiotu Umowy karty gwarancyjne, opisy techniczne          

i instrukcje obsługi, wymagane licencje oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla jego 

prawidłowej eksploatacji w języku polskim. 

4. Przedmiot Umowy będzie oryginalnie opakowany, opakowania nienaruszone i opisane, co do ich 

zawartości oraz oznakowane symbolem CE, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego         

(Dz. U. z 2016 r. poz. 806). 

5. Ilościowego i technicznego (jakościowego) odbioru przedmiotu Umowy dokona upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, podpisanym przez wskazanych w Umowie przedstawicieli 

każdej ze Stron, przy czym odbiór ilościowy nastąpi w momencie dostawy, zaś jakościowy po 

weryfikacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający 

odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

8. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu        

5 Dni Roboczych od dnia ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 

uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni 

Roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.  

9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia Sprzętu z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia.  

10. Prawo własności do dostarczonego zgodnie z Umową sprzętu przejdzie na Zamawiającego po 

podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zapłaceniu przez Zamawiającego faktury    

z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową. 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Przedmiotu Umowy po cenie wymienionej w formularzu 

ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

2. Wartość brutto Przedmiotu Umowy (w zakresie części gwarantowanej, z wyłączeniem prawa 

opcji*) wynosi: ………………..…. zł (słownie złotych: …………………) w tym wartość podatku od 

towarów i usług: …………….…… zł (słownie: …….…) według stawki …... %, a wartość netto 

Przedmiotu Umowy: ……………..……… zł (słownie: ….......) 

3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu Umowy        

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz świadczeniem usług gwarancyjnych                    

i wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT (zgodnie z poświadczeniem, którego kopia/wydruk stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy). 

§5. 

Termin i warunki płatności 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy będzie stanowiła faktura prawidłowo 

wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez 
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zastrzeżeń (w przypadku, gdy do naliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług zobowiązany 

jest Zamawiający faktura musi zawierać dopisek „odwrotne obciążenie”). 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany w treści faktury prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę. Zapłata nastąpi  w terminie  7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej 

faktury, doręczonej drogą elektroniczną, w formacie pdf, na adres e-mail: faktury@wfdif.com.pl (na 

co WFDiF niniejszym wyraża zgodę), z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §3 ust. 7 i ust. 8, gdzie 

ww. termin płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez 

dostarczenie całego Przedmiotu Zamówienia  wolnego od wad. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

należności. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść 

dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, 

zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających               

z niniejszej Umowy. 

§6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto Przedmiotu Umowy,          

o której mowa w §4 ust. 2 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto 

Przedmiotu Umowy określonej w §4 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub 

opóźnienia w usunięciu wad Sprzętu. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto 

Przedmiotu Umowy określonej w §4 ust. 2 Umowy - z tytułu odstąpienia Zamawiającego od 

Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji lub zapewnienia wsparcia producenckiego, w stosunku do terminów określonych 

zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i zasadami, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% łącznej wartości brutto 

Przedmiotu Umowy określonej w §4 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 2 nie może przekroczyć 20% wartości 

Przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

8. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.  

9. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

§7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w całości lub w zakresie jej niezrealizowanej części, gdy:  

1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia 

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy, a także 

jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze; 
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2) niedostarczenia Sprzętu w terminie wskazanym w § 2 oraz w §3 ust. 8 Umowy;  

3) ujawnienia Sprzętu niebędącego fabrycznie nowym; 

4) ujawnienia w dostarczonym Sprzęcie wad fizycznych lub prawnych; 

5) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy ze strony Wykonawcy, 

czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym; 

6) suma kar umownych, o których mowa w § 6, przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy; 

7) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym;        

w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za wykonaną część 

Umowy. 

2. Odstąpienie następuje z chwilą zawiadomienia w formie pisemnej o przyczynie odstąpienia od 

Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego 

zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca. 

4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych. 

§8 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2 Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres zgodny z warunkami gwarancyjnymi          

i na zasadach określonych przez producenta Sprzętu, licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego i jakościowego bez zastrzeżeń. 

2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 

3. Czas obowiązywania rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu 

Umowy bez zastrzeżeń. 

§9 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;  

2) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę Sprzętu lub 

jego części. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę Sprzętu 

będącego Przedmiotem Umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, 

parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta                   

o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może 

spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków 

realizacji Zamówienia;  

3) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment 

stanowiący Przedmiot Umowy. 

2. Dopuszczalne zgodnie z ust. 1 powyżej oraz art. 144 Ustawy zmiany Umowy mogą nastąpić 

wyłącznie za zgodą obu Stron, w drodze aneksu zawartego   w formie pisemnej pod rygorem jego 

nieważności  

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do 

realizacji Umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami. 

§10 

Poufność 

Strony ustalają, iż wszystkie informacje dotyczące Umowy, jak również informacje o Zamawiającym       

i jego działalności, o których Wykonawca dowiedział się przy realizacji Umowy, będą traktowane jako 
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poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno ustnie, jak i pisemnie lub w jakikolwiek inny 

sposób, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych właściwymi  w tym zakresie przepisami prawa      

                                                              §11 

                                                            Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych uzyskanych w celu zawarcia i wykonania Umowy w zakresie 

dotyczącym udzielenia Zamówienia objętego Umową jest WFDiF. Wykonawca niniejszym oświadcza, 

że zapoznał się i zobowiązuje się do zapoznania osób działających z jego ramienia przy zawarciu           

i wykonaniu Umowy, z Klauzulą informacyjną wynikającą 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. 2016, Nr 119, s.1. – dalej także jako: „RODO”,  stanowiącą  Załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§12 

Postanowienia końcowe. 

1. Postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za 
nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy, 
oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu Zamówienia, a także SIWZ. 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Przy czym Strony będą starały się w pierwszej kolejności 
rozwiązać zaistniały spór w sposób ugodowy. 

4. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma 
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej Umowie uważane będą za doręczone.  

5. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych                      
z wykonaniem niniejszej Umowy są:  
1) ze strony Zamawiającego:  

      Imię i nazwisko: .............................................. tel.: (..) .............................................,  

      adres e-mail:…………………………………………………  

      Imię i nazwisko: .............................................. tel.: (..) .............................................,  

      adres e-mail:…………………………………………………  

2) ze strony Wykonawcy:  

      Imię i nazwisko: ..............................................  

      tel.: (..) .............................................,  

      adres e-mail:………………………………………………………  

      Imię i nazwisko: ..............................................  

      tel.: (..) .............................................,  

      adres e-mail:………………………………………………………  

6. Ewentualna zmiana osób lub danych określonych w ust. 5 wymaga niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia o tym drugiej Strony.  

7. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

8. Lista załączników (Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część Umowy): 

1) Oferta Wykonawcy;. 
2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 
3) Odpisy z właściwych rejestrów/ewidencji dot. Stron; 
4) wydruk poświadczenia statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT; 
5) Klauzula informacyjna RODO (WFDiF). 
 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr  ………………………….  

           pomiędzy WFDiF a……………………….. 

                                                                      z dnia……………….r. 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

 

Sporządzony w ………………….dnia …............................... 2020 r.  

 

WYKONAWCA:  

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

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

(nazwa i adres)  

  

ZAMAWIAJĄCY:  

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie (00-724), przy                 

ul. Chełmskiej 21 

 

1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący sprzęt zgodnie z Umową nr:  

………………………….. z dnia……………………………2020 r.  

2. Zamawiający sprawdził kompletność dostawy sprzętu.  

  

  

 

Nr  
Nazwa  Typ/opis 

Ilość 

szt.  
Uwagi  

          

          

          

          

          

  

3. Niniejszy protokół nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  
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4. Zamawiający w terminie do 3 Dni Roboczych od daty dostawy sprawdzi odebrany Sprzęt pod 

względem jakości i ilości (przy udziale Wykonawcy), a ewentualne zastrzeżenia zgłosi Wykonawcy 

– zgodnie z postanowieniami Umowy. 

5. Zamawiający potwierdza, że:  

Otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem Umowy:  

1. Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne,  

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

Inne: 

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

 

   

 WYKONAWCA :             ZAMAWIAJĄCY:  

  

  

 

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

     (podpis i pieczęć imienna)                                                      (podpis i pieczęć imienna) 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń: 

 

 

 WYKONAWCA :             ZAMAWIAJĄCY:  

  

  

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

(podpis i pieczęć imienna)                                                         (podpis i pieczęć imienna)  

 

*dotyczy Części nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 9 z 9 

 

       Załącznik nr 5 do Umowy Nr………………. 

                                                   pomiędzy WFDiF a  ……………………(„Wykonawcą”) 

                      z dnia……………………r. („Umowa”) 

 
Klauzula informacyjna  

na podstawie art. 13 RODO 

 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. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych („WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724),  
przy ul. Chełmskiej 21  informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych dla celów zawarcia Umowy,  jest 

WFDiF.  
2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do zawarcia Umowy, w tym 

wymagane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustaw podatkowych; niepodanie tych 
danych uniemożliwiałoby zawarcie Umowy. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, w celu: 

1)    wykonania Umowy - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 
2)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF  wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także 
szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy - tj. na 

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

4. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe to: tel.       
nr 603692276, adres e-mail: p.welenc@governance.pl 

5. Na zasadach określonych RODO przysługuje Pani/Panu prawo:   
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 

2) żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych (art. 16 RODO);  

3) prawo żądania od WFDiF ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),     

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do ich 
przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uznania, że 
przetwarzanie Pani/Pana  danych narusza przepisy RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani  
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF; 

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią 
z takim żądaniem,  w oparciu   o stosowną podstawę prawną.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
1) niezbędny do wykonania Umowy; 

2) wynikający z obowiązujących przepisów obligujących WFDiF do przetwarzania danych przez 

czas przewidziany zgodnie z tym przepisami, z uwzględnieniem wymogów prawnych 
dotyczących realizacji   przedmiotu Umowy; 

3) przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy przewidziany do dochodzenia ich bądź 
obrony przez nimi. 
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