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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

w dniu............... 2021 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 RIK 117/2019, 

NIP: 5213878781, REGON: 384561270, reprezentowaną przez:  

……………………- ……………………, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, bądź „WFDiF” 

a 

* dla osoby fizycznej prowadzącej  działalność gospodarczą: 

Panią/Panem ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą  
„………………..”   z siedzibą w ……………….  (kod: ..-…), przy   ul. ……………….,   NIP: ………….., 
REGON: …………… -  zgodnie  z wpisem do Centralnej Ewidencji                i Informacji  o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej („CEIDG”) – wydruk wpisu do CEIDG 
aktualny na dzień zawarcia Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, a poświadczenie 
zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego/ zwolnionego z VAT/ nie zarejestrowania jako 
podatnika VAT (*do pozostawienia właściwy wariant)         Załącznik nr 3 do Umowy,  

* dla podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców KRS: 

…………………………….….. z siedzibą w ……………………(kod: ..-…), wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………w………., ……Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ………………, NIP: …………………, 
REGON:…………., o kapitale zakładowym1:………………zł (informacja odpowiadająca odpisowi 
aktualnemu  z KRS stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,         a poświadczenie zarejestrowania 
jako podatnika VAT czynnego /zwolnionego z VAT /nie zarejestrowania jako podatnika VAT 
(*do pozostawienia właściwy wariant) Załącznik nr 3 do Umowy), którą reprezentuje/ą 
(należycie umocowany/a/i (jak niniejszym oświadcza/ją) do zawarcia tej umowy: 
…………..– ……................, 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej „Stronami” 

 

Strony oświadczają, że Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm. – dalej: „Ustawa Pzp”) ze względu na wartość objętego nią zamówienia, niższą od kwoty 
określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

 

                                            
1
 Dotyczy spółki akcyjnej i spółki z o.o. 
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§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywne dostarczanie artykułów czystościowych (dalej: 

„Artykuły”) wraz z ich wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,  

w siedzibie WFDiF w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 21.  

2. Artykuły będą dostarczane zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w przyjętej 

ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia asortymentowo-

ilościowego na określone Artykuły na wskazany w § 2 ust. 1 Umowy adres strony 

internetowej Wykonawcy.  

3. Ceny jednostkowe, wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy, zawierają wszystkie koszty 

związane z dostawą. 

4. Dniem roboczym w rozumieniu Umowy jest dzień od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Artykułów lub niezgodności  

z zamówieniem, podczas ich odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

wymiany wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem Artykułu odpowiednio na wolny 

od wad lub faktycznie zamówiony, co zostanie stwierdzone protokolarnie. 

6. W przypadku stwierdzenia wad Artykułów po przyjęciu dostawy, Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę e-mailem o stwierdzonych wadach,  

a Wykonawca dostarczy na własny koszt Artykuły wolne od wad w terminie 5 dni 

roboczych. 

7. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego 

Artykułu, które są spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, dopuszcza się 

możliwość, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zmiany i zastąpienia go innym Artykułem       

o cechach fizycznych nie gorszych od Artykułu wycofanego lub niedostępnego,                    

z zachowaniem jego ceny i przy zachowaniu pisemnej formy informacji  o zaistniałej 

zamianie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania Umowy w pełnym zakresie. 

Przewidywany minimalny zakres wartości Umowy wynosi 85% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w ramach wynagrodzenia ustalonego § 3 w ust. 1, 

do rezygnacji z zakupu wybranych Artykułów oraz dokonywania zmiany liczby 

zamawianych Artykułów  w stosunku do określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 8 i 9 

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają formy 

pisemnej. 

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

że Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia podstawowego o 15%, po cenach 

jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do 
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Umowy, 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. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu Artykułów nie wymienionych                           

w Załączniku nr 1 do Umowy, ale dostępnych w ofercie na stronie internetowej 

Wykonawcy, do wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

§ 2 

Współpraca 

1. Zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia asortymentowo-ilościowego na określone 

Artykuły następować będą za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy pod 

adresem: …………………………………………………………………………………………………  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją 

Umowy oraz uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą, jest:  p. ………………, tel. nr: 

……………………, adres e- mail: …………………..;  

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Umowy oraz uprawnioną do 

kontaktowania się z Zamawiającym w tej sprawie jest: p………………, tel. nr………, 

adres e- mail:……………………………….  

4. Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy lub danych 

określonych  w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga niezwłocznego 

poinformowania drugiej Strony o takiej zmianie w trybie zawiadomienia pisemnego. 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w wysokości nie 

przekraczającej łącznej kwoty brutto ……………zł (słownie złotych: …………), obejmującej 

należny podatek VAT. 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynikać będzie z liczby 

Artykułów faktycznie dostarczonych przez Wykonawcę i ich cen jednostkowych 

określonych w ofercie Wykonawcy, która stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy oraz nie 

przekroczy kwoty określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem § 1 ust. 12 

3. Ceny jednostkowe podane w ww. ofercie Wykonawcy przez cały okres realizacji Umowy 

nie ulegną podwyższeniu. 

4. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z ust. 2, dokonywana 

będzie przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę 

faktury, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za faktycznie dostarczone w tym 

czasie Artykuły - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia drogą elektroniczną,  

w formacie pdf, na adres e-mail: faktury@wfdif.com.pl (na co WFDiF niniejszym wyraża 

zgodę). 

5. Faktura będzie wystawiona każdorazowo na: Wytwórnię Filmów Dokumentalnych               
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i Fabularnych ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, NIP: 5213878781. 

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

Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

§ 4 

Okres obowiązywania Umowy 

Umowa obowiązuje przez czas określony od dnia jej zwarcia do dnia 31.12.2021 r. lub do 

wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

nastąpi wcześniej. 

      § 5 

Warunki rozwiązania Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca: 
1) powierzył wykonywanie całości lub części Umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy  
o zaistnieniu tej okoliczności; 

2) zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie 
likwidacyjne - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy  
o zaistnieniu jednej z tych okoliczności; 

3) nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy -  
w terminie 14 dni liczonych od upływu 10 dnia, w którym Wykonawca nie przystąpił 
do realizacji zamówienia; 

4) zaniechał wykonywania zamówienia przez okres następujących po sobie kolejno 7 
dni - w terminie 14 dni liczonych od upływu 7 dnia, w którym Wykonawca zaniechał 
wykonywania zamówienia. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego . 

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu od niej wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności, ze wskazaniem w nim okoliczności uzasadniających to 
rozwiązanie bądź odstąpienie. Strony oświadczają, że adresy ich siedzib stanowią adresy 
do doręczenia stosownej korespondencji  w tej sprawie. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy. 
 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  
w  dostarczeniu zamówionych Artykułów, tj. po terminie określonym w §1 ust. 2 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

określonego w §3 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z każdej dowolnej płatności na 

rzecz Wykonawcy. 
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5. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania z tytułu całości poniesionej 

przez Zamawiającego szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie 

cywilnym. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma 

prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 7 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień Umowy w sytuacji: 

1) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru Umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% pierwotnej wartości Umowy; 

2) gdy chodzi o dokonanie zmian Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania                     

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% pierwotnej 

wartości Umowy, nie powodujących  zmiany ogólnego charakteru Umowy;  

3) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na przedmiot i warunki 

Umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego 

skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy; 

2. Strony zobowiązane są zgłaszać wzajemnie w formie pisemnej zmiany adresu do 

korespondencji w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany, pod rygorem uznania 

korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną. 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy w postaci aneksu, 

zgodne z § 9 ust. 3. 

§ 8 

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 4 do Umowy. 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu 
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na przedmiot Umowy. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Przy czym Strony będą 

dążyły do rozwiązywania tych sporów w pierwszej kolejności na drodze ugodowej. 

3. Zmiana Umowy wymaga zgodnego dokonania przez Strony w postaci aneksu zawartego 

w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) Formularz asortymentowo - cenowy Wykonawcy (Załącznik nr 2 i 2a do Zapytania ofertowego); 

2) Wydruk wpisu Wykonawcy do CEIDG/wydruk informacji odpowiadającej odpisowi  aktualnemu 

z KRS dot. Wykonawcy; (*do pozostawienia właściwy) 

3) Kopia/wydruk poświadczenia statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT; 

4) Klauzula informacyjna RODO (WFDiF). 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA: 

 

 

 

      ……………………………..                                                                ……………………………. 
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Załącznik nr 4 do Umowy Nr………………. 

                                                                                                                                  Pomiędzy WFDiF a ………………….,……….. 

                                                                                                                                 z dnia………………2021 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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